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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

 

Készült:  2015. június 12. napján, Deák Ferenc Általános Iskola zsibongó  termében. 
 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete közmeghallgatása. 
 
Az ülést vezeti:: dr. Szilva István polgármester 
 
Szavazati joggal jelen vannak:  

 

dr. Szilva István polgármester 
Hubai Krisztián alpolgármester 
Bencs Gábor képviselő 
Csóka Károly képviselő 
Jelcs Sándor képviselő 
Rontó András képviselő 
Sólyom Sándor képviselő 

 

Távol maradt:  - 
 

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

Meghívottként jelen vannak:  
 

Király Gáborné  jegyző 
Hudák Zsolt őrsparancsnok 

 

Távol maradt:  - 

 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 

 

dr. Szilva István polgármester: Köszöntök minden kedves érdeklődőt,  a Képviselő-
testületet, Jegyzőasszonyt és a Sajóbábonyi Rendőrőrs Őrsparancsnokát, Hudák Zsolt Urat. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, hiszen a polgármesterrel együtt 
7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülést megnyitom. A következőkben a 
közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározására kerül sor.  
 
 
1. A képviselő testület 2015. I félévi munkájának, tevékenységének rövid összefoglalója 
2. Közmeghallgatás keretén belül közérdekű kérdések és javaslatok megtétele 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2015. (VI.12.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pont elfogadásáról 

 

 
1. A képviselő testület 2015. I félévi munkájának, tevékenységének rövid összefoglalója 
2. Közmeghallgatás keretén belül közérdekű kérdések és javaslatok megtétele 
 
 

1. napirendi pont: A képviselő testület 2015. I félévi munkájának, tevékenységének 

rövid összefoglalója 

 

 
 
dr. Szilva István polgármester: Fontos, hogy az önkormányzat nem emelte a helyi adókat, 
így 2015. évben is változatlan mértékű. Módosította az önkormányzat az étkezési térítési 
díjról szóló rendelet. Ennek eredményeképpen, minden sajóbábonyi óvodás és iskolás 
ingyenes étkezhet napi 3x. Célunk az, ne azok a családok maradjanak ki a kedvezményből, 
akik dolgoznak, hiszen ők is megérdemlik a támogatást. Nagyon fontos kérdést tisztázott a 
képviselő-testület a tavasszal amikor megalkotta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, 
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet. Célunk egy 
olyan igazságos szociális háló kiépítése és fenntartásra, amely kiszűri az élősködő, 
segélyekből tengődő embereket és a tényleg rászorult és arra valóban érdemes embereket 
segíti. A teljesség igénye nélkül szeretném ismertetni, hogy a település milyen különböző 
anyagi támogatást nyújt az itt élő lakosoknak: beiskolázási támogatás (könyv), idősek napja 
alkalmából támogatás, rendkívüli szociális segély (jelentős mértékben csökkentésre került), 
fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása (250 ezer Ft-ról 300 ezer Ft-ra lett emelése), 
temetési segély, kommunális adóból kedvezmény, a lakásfenntartási támogatás (amelyet az 
önkormányzat továbbra is megtartott, teljes önerőből finanszíroz), szülési támogatás a 23. 
életévét betöltött első gyermekét vállaló család részére, egyetemisták magasabb összegű 
támogatása, stb. 

Közbiztonság:  

Szigorította a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet az önkormányzat, növeltük a 
szankciókat. A közbiztonság növelése érdekében közös járőrözéseket vezettünk be a 
rendőrség, közterület-felügyelők, polgárőrség, mezőőrség bevonásával. A hatékonyság 
érdekében bevezettük a váltott munkarendet, hogy a délutáni órákban is láthatóak legyen a 
rend őrei a közterületeken. A június 1-vel megalakult mezőőrséggel a külterület 
közbiztonságának javulását várjuk. Fontos megemlíteni, hogy mezőőri járulékot nem szedünk 
a gazdáktól, térítésmentesen biztosítja az önkormányzat a mezőőrséget. Bízom benne, hogy 
hamarosan tovább fejlődhet a Sajóbábonyi rendőrőrs, amely megnövelt létszámmal 
fokozottabb jelenléttel javíthat a szubjektív biztonságérzeten. Még az idei évben tervbe van 
véve a meglévő közterületi kamerák fejlesztése, újak kihelyezése. 
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Lakossággal való kapcsolattartás: 

Folyamatos élő közvetítés a képviselő-testületi ülésekről, ezenkívül minden testületi ülést 
követően egy rövid összefoglaló készítése, mely több fórumon is megtekinthető, bevezettük, 
hogy évente 2 közmeghallgatást tartunk, új, modern, áttekinthető, folyamatos, friss 
információval megtöltött új honlapot készítettünk, a korábbi sajóbábonyi havilap megújult 
köntösben kerül kiadásra, ahol naprakész információkkal tájékoztatjuk a lakosságot a 
településen történtekről. 

Beruházások:  

Elkészült a lakatos műhely háta mögött a nyitott szín, amely a gépjárművek és a gépek 
tárolásához nélkülözhetetlen. A Tájház udvarán megépült a kemence, amelyet szeretnénk 
minél több alkalommal hasznosítani. Az önkormányzat 7 épületére felszerelésre kerültek a 
NAPELEMEK, amelyekkel óriási összeget tud spórolni az önkormányzat, a megspórolt 
összegből újabb beruházások kezdődhetnek. Egy pályázatnak köszönhetően a nyár közepére 
teljesen megújul a Sportpálya épülete. Egy modern, minden igényt kielégítő, a 21. századi 
követelményeknek megfelelő létesítményt tudunk a jövőben átadni. A régen vágyott fásítás is 
megtörtént a bekötőút mellett. Új szeméttárolók, padok, virágosládák kerültek kihelyezésre. 
Régi padok cseréje is elkezdődött. Több kisebb szeméttároló került kihelyezésre a temetőkbe. 
Az önkormányzat célja, hogy a települést még zöldebbé, virágosabbá, városiasabbá tegye, 
ezek a lépések egy folyamat kezdete, amelyek az év további részében folytatódni fognak. Az 
Önkormányzat mindkét egyházat támogatta az elmúlt és idei időszakban is. A katolikus 
egyház ennek köszönhetően is tudta megerősíteni a templom alapját, a református egyház 
pedig a templom belső felújításához tudott hozzákezdeni. Folyamatban van a szociális étkező 
fejlesztése, modernizálása. Önerőből és pályázat keretében kívánjuk felújítani. Új kazán 
beszerelése, teljes villanyvezeték felújítás, belső renoválás, eszközfejlesztés stb. Az idei 
évben még elkészül a 3-as épület teljes hőszigetelése, nyílászáró cseréje, valamint a 
Polgármesteri Hivatal épületének tetővel történő befedése és lift építése. Részben megtörtént 
az önkormányzati utak festése, új közlekedési táblák kihelyezése. A kátyúzásra is hamarosan 
sor kerül az érintett részeken. Új 9 személyes gépjárművet vásárolt az önkormányzat, a 
korábbi több mint 15 éves korszerűtlen gépjármű helyett. Mindez jelentősen megkönnyíti az 
önkormányzat feladat ellátását, valamint a település lakóinak is nagy segítség. Az 
önkormányzat továbbra is jelentős mértékben támogatja a civil szerveződéseket, 
egyesületüket, ezzel is elismerve munkájukat. További jelentős beruházások várhatóak az 
éven, az új Európai Uniós pályázatok megjelenésével még nagyobb lendülettel fejlődhet a 
város. 

Egyéb: 

Több helyen is elvégeztük a veszélyes fák csonkolását. Jelentős összeggel támogattuk a bajba 
jutott, rászorult kárpátaljai magyarokat. Szeptember 1-től óvodai csoportbővítés és közös 
bölcsődei csoport indul, ennek köszönhetően 6 új munkahely létesül a településen, továbbá 
jelentős mértékben fejlődik az óvoda épülete, eszközei. Az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően is és a családsegítők munkájának is köszönhetően a sajóbábonyi gyermekek a 
nyáron 3 táborba is el tudnak menni. Újfent rágcsálóirtást végzett az önkormányzat a település 
teljes területén. Jelentős állapot javulást értünk el a külterületi utak rendbetételével, további 
javítások várhatóak itt is. Mint látható rengeteg tennivaló volt az elmúlt időszakban és biztos 
vagyok benne, hogy legalább ennyi, ha nem több tennivaló áll előttünk az év hátralevő 
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részében is. Kérem, a hozzászólásoknál vegyék figyelembe, hogy az évből egy félév telt még 
csak el, az építkezés, a fejlődés folyamatos, viszont van, amihez több idő kell, egy-egy 
fejlesztés mögött óriási háttérmunka zajlik, mielőtt az megvalósulna.  

Kérdezem, a képviselőtársaim van valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-
testülete megismerte és elfogadja a képviselő testület 2015. I félévi munkájáról, 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2015. (VI.12.) önkormányzati határozata 
 

A képviselő-testület 2015. I. félévi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

  
 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megismerte és elfogadta a képviselő-
testület 2015. I. félévi munkájáról szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
2. napirendi pont: Közmeghallgatás keretén belül közérdekű kérdések és javaslatok 

megtétele 

 

 
dr. Szilva István polgármester: Mielőtt rátérnénk a 2. számú napirendi pontra, szeretnék egy 
rövid tájékoztatót adni a közmeghallgatás szabályairól. A közmeghallgatás szabályait 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és annak 
felhatalmazása alapján meghozott a szervezeti és működési szabályzatáról rendelet 
tartalmazza. Mindezek alapján a képviselő-testület évente legalább egy közmeghallgatást tart, 
amelyen a választópolgárok, a helyben érdekelt társadalmi szervezetek képviselői közérdekű 
kérdést, javaslatot tehetnek fel. Itt szeretném elmondani, hogy az újonnan megválasztott 
képviselő-testület célul tűzte ki a lakossággal történő szorosabb kapcsolattartást, tájékoztatást 
ennek érdekében a korábbi évekkel ellentétben nem 1, hanem 2 közmeghallgatásra kerül sor 
évente. Féléves periódusokban kívánjuk megtartani ezeket a fórumokat, annak érdekében, 
hogy a lakossággal együtt, az ő véleményüket is figyelembe véve, közösen tudjuk a települést 
formálni, alakítani. A jogintézmény célja, hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői (például: egyesületek, egyesülések) közvetlenül intézzenek a helyi 
közügyek tekintetében kérdést, vagy tegyenek javaslatot a képviselő-testületnek. A helyi 
közügy fogalmát a törvény 4. §-a határozza meg, amelynek értelmében helyi közügyek 
alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás 
és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek 
megteremtéséhez kapcsolódnak. A helyi lakosság fogalmánál kiemelném, hogy a 
közmeghallgatáson csak az aktív választópolgár jogosult közérdekű javaslatot, kérdést 
feltenni, megfogalmazni. A közmeghallgatást a polgármester vezeti. Egy személy egy 
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TÉMÁBAN maximálisan 5 perc időtartamban szólhat hozzá. A kérdező által feltett kérdésre a 
választ a polgármester, az érintett képviselő vagy a polgármester által kijelölt személy 
helyben, vagy ha arra nincs lehetőség írásban legkésőbb 15 napon belül választ kell 
adni.További feltétel a közmeghallgatással kapcsolatban, hogy a kérdéseknek, vagy 
javaslatoknak a helyi közügyekkel kell összefüggniük, de legalábbis érinteniük kell azokat. 
Annak elhatárolása, hogy az adott ügy helyi közügyet érint, vagy egyéni panaszt, esetleg 
érdektelen kérdést a polgármester, mint ülésvezető körébe tartozik, aki ezt a feladatot a jegyző 
segítsége mellett látja el. 

Az ülésvezetésre vonatkozó fontosabb szabályok:  

 
Mint már említettem a közmeghallgatást a polgármester vezeti. Az ülésvezető adja meg a 
jogot a felszólalásra, a viszontválaszra, az újbóli felszólalásra, illetve a hozzászólások számát 
és idejét korlátozza; az ülés berekesztése; rendzavarás megszüntetése iránti intézkedések 
megtétele: ha nem állapítható meg a rendzavaró személye, az ülésvezető az egész 
hallgatóságot kiutasíthatja az ülésteremből. Ebben az esetben az ülést be kell rekeszteni. Az 
ülésvezető megvonhatja a szót, rendre utasítja a jelenlévőt, hozzászólót, szükség esetén 
kitilthatja az ülés helyszínéről. Mindezeket figyelembe véve, kérek minden hozzászólót, hogy 
a fentieket tartsák be. Csak abban az esetben szóljon hozzá, ha megadtam a szót neki, 
óvakodjunk a bekiabálásoktól, az esetleges rendzavarástól, mert a fenti szankciók mindenkire 
vonatkoznak. Kérném a hozzászólókat, hogy kérdéseiket egyenként, a hozzászólási időkeret 
betartásának figyelembe vételével tegyék fel. Kérek mindenkit, hogy kulturáltan, egymást 
megtisztelve hallgassuk végig egymást. Megadom a szót az első hozzászólónak, Kincses 
Tibornak. 
Kincses Tibor: A kérdésemet az új Művelődési ház igazgatójának szerettem volna feltenni.  
 

dr. Szilva István polgármester: A kérdést azért nem értem. mert a Művelődési ház 
igazgatója egy intézményvezető, rajta kívül vannak még intézményvezetőink, akik szintén 
nincsenek jelen.  A közmeghallgatást a képviselő-testület tartja. A kérdéseit a képviselő-
testületnek tudja feltenni. 
 
Kincses Tibor: Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület és Tisztelt jelenlévők. Az első 
kérdésem, egy jól működő intézmény szakmájához értő igazgatóját miért kell leváltani. 
Milyen szempontok vezetik a Polgármester Urat szakmai, megújulás vagy politikai? A másik 
kérdésem az új intézményvezetőhőz szerettem volna intézni. Május 1-ei ünnepséggel 
kapcsolatban, a város 80 %-a idősödő, más  műsort igényelt volna. Szerintem az idős 
embereknek egy magyar nóta, operett jobban tetszett volna, mint a gitár zene. A nézettségi 
fokon is látszott. A következő kérdésem afelé irányul, mit lehet tenni azokkal az 
ingatlanokkal, amelyben nem laknak, és az ingatlan körül embermagasságig ér a fű. A falusi 
buszmegállónál volt egy gyalogos átkelőhely, a felújítási munkák után ez nem lett újra 
felfestve. A gépjárművek gyorsan mennek a gyári úton. Kérem a zebra felfestését és a 
figyelmeztető tábla kihelyezését. 
 

dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen. A lakatlan ingatlan hol található? 
 
Kincses Tibor: Rákóczi úton. 
 
dr. Szilva István polgármester: Meg fogjuk nézni. Az útburkolati jelek felfestésével 
kapcsolatban szeretném tájékoztatni, azért nem került felfestésre, mert ezt az utat szeretnénk 
felújítani teljes egészében pályázati forrásból. Bízom benne, hogy hamarosan meg fog 
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történni, addig nem lenne célszerű többszázezer forintot erre elkölteni. A zebra felfestéséhez 
különböző engedélyek beszerzése szükséges a hatóságoktól. Ezek az engedélyek nem minden 
zebra estében voltak meg. A Vörösmarty úttól, a Kinizsi út bekötőig a közút kezelésében lévő 
útszakasz. Szeptemberig itt is meg fog történni a útburkolati jelek felfestése. A képviselő-
testület tárgyalta azt a problémát, amit már érintett, mégpedig az hogy a gépjárművek ezen az 
útszakaszon gyorsan haladnak. Ide sebességmérő jelzőtáblákat szeretnénk felszerelni. Mivel 
az út nem az önkormányzat tulajdonában van, ezért hozzájárulást kell kérnünk, ami már 
folyamatban van. A következő lépés az eszköz beszerzése lesz. A május 1-ei ünnepséget illető 
kritikát észrevételével kapcsolatban, én nagyon sajnálom, hogy ennyi ragadta meg.  Én nem 
ezt tapasztaltam, egész nap ott voltam. Én nagyon sok boldog emberrel találkoztam. 
Természetesen volt olyan programelem, ami nem nyerte el mindenki tetszését. Sajóbábonyba 
mindenki kedvére tenni elég nagy feladat. Legközelebb remélem, hogy több olyan 
programelem lesz, amely nagyobb tetszését fogja kiváltani. A művelődési ház igazgatójával 
kapcsolatban az volt a kérdés, hogy milyen oknál fogva cseréltem le. Szeretném pontosítani 
nem én cseréltem le, hisz a  munkáltatója a képviselő-testület. Mindenki tudja az indokát, én 
többet nem szeretnék erről beszélni, mert senki előtt nem titok, hogy folyamatban van egy 
peres eljárás, amíg ebből jogerős ítélet nem születik nincs értelme erről beszélni. Nyilvános 
ülésen is elhangzottak az indokok, több helyen, több fórumon megjelent. Meg lehet tekinteni 
a jegyzőkönyvekben, ami bármikor letölthető a honlapról. Folyamatban lévő peres eljárásról 
és személyi kérdésekről nem tudok felvilágosítást adni, ez nem a közmeghallgatás tárgyát 
érinti, ebben az ügyben. Köszönöm szépen, megadom a szót Lakatosné Rácz Etelkának. 
 
Lakatosné Rácz Etelka: Köszöntök mindenkit. 2014-ben azért tettük le önök mellett a 
voksunkat, hogy városunk fejlődjön, életünk jobb, szebb és politikamentes legyen. Én is 
szerettem volna, ha művelődési ház igazgatója megjelenik a közmeghallgatáson. Érthetetlen 
számomra a döntés, hiszen magas színvonalúra fejlesztette fel a régi művelődési ház igazgató,  
a kulturális életet, bevonva a legfiatalabbtól a  legidősebbig Sajóbábony lakosait. Az általa 
szervezett programok összehozták az embereket. Az ilyen embert megtartani kell, nem 
elküldeni. Megkérem a Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, hogy adják át a jelenlegi 
igazgató úrnak. Több ember nevében beszélek. Más zárt körben dolgozni, és merőben más 
egy város kulturális élet létrehozása és összetartása. Fölényességgel és lekezelő modorral, a 
meglévő kis csapattal nem lehet megteremteni ehhez a feltételekkel. A sportlétesítmény  a 
művelődési ház igazgató irányítása alatt áll. Szeretném, ha megteremtené a feltételeket. Én is 
ott dolgozom, és sokszor  falakba ütközök, mindenféleképen változtatni szeretnék. Én 
beszéltem a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökével és elmondta, hogy a labdarúgó 
szakosztálynak tudva lévő, hogy az önkormányzat az egyedüli szponzora. Ezt a pénzt nagyon 
meg kell gondolnunk, hogy mire költjük. Szeretném, ha az önkormányzat biztosítaná a 
tisztítószereket. A sportépület az önkormányzat tulajdonában van, a sportolók a 
sportegyesülethez tartoznak. Ezért van ez a nagy széthúzás. Nekem minden edzés és verseny 
után takarítani kell. A pálya felújításra az elnök úr 700 000 Ft-ot invesztált bele, ami tönkre 
fog menni, mert nem locsoljuk. Hiába a tűzgyújtási tilalom, ha mindig vannak, akik tűzet 
gyújtanak. Az Erzsébet királyné út mögött kis híján a villanytrafó is meggyulladt. Már 
teljesen tönkre van téve. Nem tudom, hogy kihez tartozik.  A szemelőtti területeken a füvet a 
MESZ dolgozók lenyírják, a házak mögötti részt nem. Azok is az önkormányzat területeihez 
tartoznak. A vízelvezető árok, az Erzsébet királyné úttól Kerekes doktor Úr házáig nincs 
kitakarítva. A hegyről lezúduló víz nem tud elfolyni és az úton keresztül megy le az új telepig. 
Erre is jó lenne, ha oda tudnának figyelni. A Takarékszövetkezetnél a térkő be van szakadva, 
annak a rendbetétele is aktuális lenne, balesetveszélyes. A dohánybolt és a lottózó között 
parkolás miatt a telefon aknák be fognak szakadni. Szeretném Polgármester Úrnak feltenni a 
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kérdést, hogy a közterület-felügyelőknek mi a feladata. Azon kívül, hogy a közmunkásokat 
ellenőrzik, a piacról beszedik a pénzt. Egyetlen egyszer sem láttam, hogy a parkolásért 
bűntettek volna. Az óvoda kerítésének a felújítására szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon 
szívesen, mi idősek le tudnánk festeni a kerítést. Ezek a problémák mindennaposak. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen! Elég sok témát érintettünk. A trafóházzal 
kapcsolatban, épp a héten egyeztettünk az ÉMÁSZ-szal. Majd lesz terv, hogy megszüntetik 
vagy áthelyezik, nem tudom mi lesz a sorsa. Az önkormányzati dolgozók, itt gondolok a 
közmunkásokra is, próbálnak helytállni még ebben a nagy melegben is. Azt tudni kell, hogy 
jelentős területet kell karban tartani. Mindenhol sor fog kerülni a fűnyírásra. Valahol mi is be 
vagyunk korlátozva. Volt olyan hely, ahol az éven egyetlen egyszer sem volt lenyírva a fű, a 
lakótelepen többször is. A patakmeder nyírására az Ady Endre úton most került sor, holott a 
lakótelepen kétszer vagy háromszor megtörtént. Azt is szem előtt kell tartani, hogy más 
területek is vannak. A Sporttelep feltételeinek biztosításával kapcsolatban én úgy gondolom, 
hogy mi mindent megteszünk, hogy más körülmények legyenek. Talán a felújítás miatt 
lehetnek hiányosságok. A locsolással kapcsolatban az nem igaz, hogy nem teszünk meg 
mindent, a képviselő-testülettel közösen keressük a megoldást arra, hogy a pálya ne menjen 
tönkre. Rajtunk kívül álló okok miatt nem tudunk öntözni, mert az nem járható út, hogy 
ivóvízzel locsoljunk egy komplett pályát. Az ipari víz jelenleg használhatatlan. Bízzunk 
benne, hogy rendeződik ennek a sorra is. A művelődési ház igazgatóval kapcsolatos 
észrevételével kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy a korábbi igazgató is itt dolgozik 
beosztottként művelődésszervezőként ezeket a feladatokat elláthatja, nincs ez neki megtiltva. 
A 8 hónap alatt a képviselő-testület két bejárást is tartott. Az ott feltárt problémákat vagy 
megoldottuk, vagy lépéseket tettünk az ügyben. Folyamatosan felmerülnek újabb problémák. 
A MESZ a körülményekhez képest próbálja megállni a helyét. A Takarékszövetkezet melletti 
járdával kapcsolatban a pénzintézethez kell fordulni, mert nem önkormányzati terület. Én 
jelezni fogom feléjük. A közterület-felügyelőkkel kapcsolatban, a pontos munkaköri leírásunk 
nincs nálam, hogy fel tudnám olvasni, de azt elmondhatom, hogy elég sokrétű a 
tevékenységük. Nem tartom jogos észrevételnek hogy a a közterület-felügyelők csak a 
közmunkásokat felügyelik. Több ízben is szankcionáltak, ennek érdekében próbáltunk egy 
olyan változtatást bevezetni, hogy együttműködve a rendőrséggel illetve a mezőőrrel közös 
járőrözésre kerülne sor.  
 

Király Gáborné jegyző: Illegális hulladék lerakást is számtalan alkalommal is felderítették, 
több szabálysértési eljárást is kezdeményeztünk. Felügyelik a csellengő gyerekeket, akiket 
minden alkalommal visszakísérnek az iskolába, a szülőket pedig felelősségre vonták. Ez is a 
feladatuk. 
 
dr. Szilva István polgármester: A kerítés felújítással kapcsolatban szeretném tájékoztatni, a 
bejáráson megállapítottuk, hogy olyan rossz állapotban van, hogy érdemesebb lenne 
betervezni a jövő évi költségvetésünkbe egy nagyobb összeget, egy egységes kerítéssel 
megújulna az óvoda. Idén nem az óvoda kerítését fogjuk megújítani. Az óvoda pellettel fűt. 
Egy pellett tárolót kell építeni, annak érdekében, hogy megoldódjon a fűtés. Kérdezem, a 
képviselőtársakat van valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, megadom a szót 
Csóka Miklós Úrnak. 
 
Csóka Miklós: Tisztelt Polgármester Úr, Jegyzőasszony, Képviselő-testület, Tisztelt 
Sajóbábonyi lakosok. 2014 decemberében megkerestem a Polgármester urat önkormányzati 
tűzoltóság létrehozásával kapcsolatban Az önkormányzati tűzoltóság létrehozásával 25-30 fő 
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részére tudunk új munkahelyet teremteni. Polgármester Úr szívélyesen fogadott. Szóban 
megbízott, hogy szerezzem be a szükséges információt a Megyei Katasztrófavédelmi 
igazgatóságtól.  Borsod-Abaúj- Zemplén Megyében kilenc tűzoltóság működik, a tízedik a 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósság. Sajóbábony helyzete sajátos egyrészt kedvező az, 
hogy itt van az Ipari Park, másik oldalról 1. fokú veszélyességi zónába tartozunk emiatt. 
Valamikor településünkön volt Tűzoltóság, 1976-ban megszüntették. Sajóbábonyban van 
létesítményi tűzoltóság. Olyan dolog vetődött fel, hogy a gyár területén alakítsunk ki 
önkormányzati tűzoltóságot, a rendészeti laktanya felújításával. Ezt uniós pályázat útján 
megoldható, az önkormányzatnak 1 fillérjébe sem kerül. Lipták Attila tábornok Úr azt 
mondta, hogy 1-2 fecskendőre és egy vízszállító autóra van szűkség, ez 8 fő dolgozót jelent 
műszakonként, összesen 24 főt jelentene. Tartalékot is kell képezni. A dolgozók illetménye 
sem terhelné az önkormányzatot. Egy ember 120 000 Ft nettó fizetése, a rendfokozati pótléka. 
 
dr. Szilva István polgármester: Ezt pontosítsuk, nem köztisztviselőknek, hanem 
rendvédelmi dolgozóknak számítanak, más a bérezésük. 
 
Csóka Miklós: A tábornok úr megígérte, hogy mindenben segít, amiben csak tud, 
nyilvánvaló, hogy Polgármester Úrnak is támogatni kell. Ha önkéntes alapon szerveződnek, 
az, hogy minek fogják minősíteni, azt majd az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
dönti el. Ha Képviselő-testület megszavazná, akkor elindulhatna. Az, hogy sikerül-e 
megszerezni a támogatást, ez később derül ki, de az, hogy 25-30 fő fiatallal csökkentjük a 
munkanélküliséget, az lényeges döntő szempont. Kérdezem, Polgármester Urat támogatja 
vagy elveti ezt a megoldást. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást. Amikor első 
alkalommal beszélgettünk, akkor is azt mondtam, hogy várom azokat a pályázati 
lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a tűzoltóságnak a létrehozását. Én továbbra sem 
zárkózóm el. Addig nem tudunk dönteni, amíg egy konkrét tervet le nem teszünk a testület 
elé. Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, erre még nem írtak ki pályázatot, de 
még Kormánytámogatást sem. Természetesen ha lesz, érdemes lesz megvizsgálni, hogy 
milyen feltételekkel lehet belevágni. Én úgy gondolom, hogy, ha valóban 20 vagy 30 fő, de az 
lehet 2 új munkahely is, ha ez nem olyan nagymértékű anyagi hozzájárulást jelent az 
önkormányzatnak, akkor érdemes ezt támogatni. De ezt az ötletet csak akkor tudjuk 
támogatni, ha látunk egy teljes tervet, az hogy milyen feltételekkel tudjuk ezt megvalósítani, 
mit kell hozzá biztosítani. Megadom a szót a viszonválaszra. 
 
Csóka Miklós: Először a Képviselő-testületnek kell határozatot hozni, hogy mit szeretnének. 
Önkéntes alapon kell létrehozni egy köztestületet, amely a későbbiekben fog átalakulni 
tűzoltókká. Erről kell dönteni a Képviselő-testületnek utána mondják meg, hogy milyen 
csatornákon lehet pályázni. 
 
dr. Szilva István polgármester: Fel fogom venni a kapcsolatot a tábornok úrral. Én annyi 
aggályt felvetnék, hogy nincs azzal semmi gond, hogy új munkahelyeket hozzunk létre, de ez 
mennyire érint Sajóbábonyi lakosokat, abban már nem vagyok biztos, hogy tűzoltó 
végzettséggel rendelkezők száma olyan nagy lenne. 
 
Csóka Miklós: Ezek új tűzoltók lesznek. Hathónapos tanfolyamot kell elvégezni. 
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dr. Szilva István polgármester: Van valakinek hozzáfűzni valója? Megadom a szót Bencs 
Gábor képviselő Úrnak. 
 
Bencs Gábor képviselő: Említette, hogy 20 embernek teremtene munkahelyet, továbbá 
említette, hogy 120 ezer forintos fizetést.  Ez nettó 2 400 000 Ft havonta, ennek a bruttója 5 
millió Ft, az 1 évben 60 millió Ft, ez az önkormányzat költségvetésének a 10 %-a. Kérdezem, 
hogy miből? A PAJZS Kft. ellátja a tűzoltó feladatokat. Ez az ügy a jelenlévők 99 %-át nem 
mozgatja meg. Ha lenne felesleges 100-150 millió Forintunk, azt mondanám, hogy rendben, 
de nincs. Vannak prioritások, amik előnyt élveznek, olyan beruházások, ami nem 10-20 
embernek jó, hanem 100-120 főnek nyújt szolgáltatást. Köszönöm szépen. 
 
 dr. Szilva István polgármester: Van valakinek hozzáfűzni valója? Megadom a szót Molnár 
Zoltán Úrnak. 
 
Molnár Zoltán: Tisztában vagyok azzal, hogy mennyire fontos a tűzoltóság, de legalább 
annyira fontos a településen az oktatás. Nagyon fontos, hogy milyen gyerekek kerülnek ki 
Sajóbábonyból. Reggelente, amikor a buszmegálló felé járok, azt tapasztalom, hogy egyre 
több gyerek várja a buszt és a szomszédos településre mennek iskolába. Én azt kérem a 
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökétől végezzem teljes körű helyi társadalmi 
felmérést. Nézzék meg ennek az okát. Ez a létesítmény a párját ritkítja, ilyen feltételrendszer a 
környéken nincs. Ilyen létesítmény fenntartása rengeteg pénzbe kerül az államnak. El kell 
érni, hogy ez az iskola teljes kapacitással menjen. Ha a helyi társadalmat bevonjuk a 
felmérésünkbe, akkor kialakul egy helyi helyzetkép.  Még egy dolgot szeretnék elmondani. 
Bizonyára sokan lapozták a sajóbábonyi újságot. Hivatalosan megalakult a Sajóbábonyi 
Kertbarátkör. Kérem a lakosokat. akinek van kertje, nyitott a Kertbarátkör. Minden hónapban 
van egyszer egy rendezvénye. Jöjjenek el, használják ki ezt a lehetőséget. Nagyon sok 
hasznos információt tudnak szerezni szakemberektől. Sajóbábonynak nagyon jó az adottsága, 
nem mindegy, hogy hogy van kihasználva a terület. A Kertbarátkör tagjainak  száma elérte a 
40 főt. Köszönöm szépen. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Minden képviselő 
nevében beszélhetek, kijelenthetem, hogy az iskola a szívügyünk. Tudjuk, hogy nem túl 
rózsás a helyzet. Mondhatjuk, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk. A helyzet megoldása 
egy komplexebb dolog, azt mindenki tudja, hogy ez egy folyamat eredménye. Ez nem az 
egyik napról a másikra alakult ki.  Meg fogunk tenni mindent annak az érdekében, hogy 
meggátoljuk ezt a folyamatot. Kérdezem, a képviselő-testületet van valakinek hozzáfűzni 
valója? Megadom a szót Csóka Károly képviselő Úrnak. 
 
Csóka Károly képviselő: Én ki merem mondani, hogy miért viszik el a gyerekeket az 
iskolából- Azért, mert egyre több roma származású gyerek jár az iskolába, amit nem tudnak a 
szülők tolerálni. Valahol van benne valami, mert sajnos az iskolában nem olyan a nevelés, 
mint régen. Az a baj, amit Tanár Úr is jól tud, hogy nem az van, ami volt. Sok mindent az 
állam elvett, amivel Önök tudtak minket szankcionálni. Önöknek régen volt tekintélye, amit 
most elvettek. Önök már nem nevelhetik a gyerekeket az iskolában, bár megjegyzem ez a 
szülő dolga lenne. Az iskolának az lenne a feladata, hogy hasznos tagot neveljen az államnak, 
de sajnos nem ebbe az irányba megyünk. Ezért is szerettük volna eltörölni az étkezési térítési 
díjat, hogy ezzel is motiváljuk a szülőket, hogy ne vigyék el a gyerekeket. Ki merem jelenteni, 
hogy sok szülő az igazgatónő személyével sincs megelégedve, de nem csak ők, hanem saját 
kollégáik sem. Arra törekszünk, hogy ez minél jobb legyen, a lehetőségeinkhez mérten. 
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Bencs Gábor képviselő: Ahogy már a Tanár Úr is elmondta, gondok vannak az iskolával, ez 
nem most kezdődött. Arról nem az önkormányzat tehet, hogy olyan népességi politikát hoztak 
létre Magyarországon, ami a megélhetési gyermekvállalást generálta.  Sajnos vannak olyan 
szülők, akik olyan nevelési politikát alkalmaznak, hogy egy normális társadalomba 
beilleszkedni nem tudnak. Sajnos nem egyedül állunk ezzel a problémával. Én is idejártam 
iskolába, itt mások a feltételei a nevelésnek. Ma már a gyerekeknek jogaik vannak, 
ombudsman van, és még sorolhatnám tovább ezeket a liberális, mindenki által ismert, média 
által keltett tevékenységet, ami minden csak nem oktatás színvonalát növelik. Az iskolánk 
mellett sok más miskolci iskola elbújhat, mint területben, mint felszereltségben, csak a 
miskolciak kihasználtságban jobban álnak. Nem véletlen, hogy sok iskolát átminősítenek 
alapítványi iskolákká, ily módon kívánják a helyzetet megoldani. Folyamatosan azon 
vagyunk, hogy elősegítsük, hogy a gyerekeket visszahozzák ide Sajóbábonyba. Én úgy 
gondolom, hogy a pedagógusok olyan színvonalat képviselnek, mint az elmúlt 20 évben. 
Sajnos a pedagógus nem tanulhat a diák helyett, és nem fegyelmezheti önmagát a gyerek 
helyett. Az általános iskolát az állam elvette és átadta a KLIK fenntartásába. Nem volt 
választásunk, minden 3000 fő lakos szám alatti településnek kötelezően át kellett adni. 
Megpróbálunk mindent megtenni, hogy változást érjünk el. Nehéz, egy kis türelmet kérünk. 
Szeretnénk az iskola régi fényét visszahozni. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, a képviselő-testületet van valakinek hozzáfűzni 
valója? Megadom a szót Molnár Norbert Úrnak. 
 
Molnár Norbert: Szeretnék szakmai kérdéseket feltenni a Polgármester Úrnak, 
Jegyzőasszonynak, Sólyom Sándor képviselő Úrnak, Csóka Károly Úrnak. Felolvasnám, majd 
átadom Önöknek.  
Polgármester Úrhoz feltett kérdések: 

1. A közmeghallgatást miért nem tudták a törvényben foglaltak szerint meghirdetni. 
2. Van-e tudomása Tisztelt Polgármester úr arról, hogy közel 8 kutya tettem volt 

elhelyezve a Vargaszög tanyánál illetve hogy Szirák településen sajóbábonyi kutyákat 
engedtek el? 

3. MESZ udvaron tárolt acélszerkezetnek és a multicar teherautónak mennyi volt a 
főkönyvi illetve leltárba vett értéke? Az összevágásukról született-e önkormányzati 
döntés illetve ennek hiányában kinek az utasítására lett összevágva. Mennyit kaptak az 
értékestéséért? 

4. A MESZ kinek a fennhatósága alá tartozik? A MESZ felügyelete álló közmunkásokat 
ki szerződteti.  

5. Miért változtatták meg az adatvédelmi szabályukat, ha az arák ugyanolyanok, csak 
nem áfá-val növelt. Miért akarják a kereskedelmi árak 2-2,5- szeresét kérni? 

6. Miért gondolja Polgármester Úr, hogy Király Gáborné jegyzőasszony bére és 
munkájával kapcsolatos adatok nem közérdekű adat? 

7. Milyen formában lett elküldve Likai-Tóth Adél jegyzőasszony, miért nem vonták 
felelősségre? 

8. Milyen munkának tartja, az elmúlt évben sajóbábony Város Önkormányzata44 millió 
Ft konszolidációs pénzt kapott, most 46 millió Ft vett el a Kormány? 

9. A MESZ udvarán összegyűjtött fával kapcsolatos közérdekű adatkérelmünk miért 
gondolja, hogy nem közérdekű adat? Legyen szíves tájékoztatni, hogy hány köbméter/ 
tonna fa lett összegyűjtve, és hány főnek lett kiosztva? Hány köbmétert értékesítettek 
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vállalkozónak és mennyi pénz folyt be ebből. Milyen döntés alapján és milyen alapon 
került kiosztásra. 

10. Pálinka és pogácsa mustra vendéglátására, miért kellett külsős vállalkozót megbízni. 
Miért használta a külsős vállalkozó a szociális konyha evőeszközeit, amikor az 
élelmezési szabályzat nem engedi. a külsős vállalkozó fizetett-e ezért bérleti díjat? 

11.  Deák Ferenc Általános Iskola felújításnál kiszerelt anyagok kinek és mennyiért lettek 
értékesítve, Milyen összeg folyt be ezeknek az értékesítéséből? Ki koordinálta ezt a 
tevékenységet?  

12. Sajóbábony Költségvetésében a kiadási oldalon 111.620 ezer forint különbséget mutat. 
Miből kifolyólag halmozódott fel ez az összeg, és hogy kívánják kiegyenlíteni. 
 

Király Gáborné jegyzőasszonyhoz feltett kérdések: 
 
Legyen szíves tájékoztatni a lakosságot, hogy Ön mióta jegyző Múcsonyban, és milyen 
költségtérítést és egyéb béren kívüli jutatást vesz fel. Mikor tájékoztatta Sajóbábony Város 
Képviselő-testületét erről. Legyen szíves tájékoztasson arról, hogy Sajóbábony Város 
Önkormányzatánál hány napot, hány órát dolgozik illetve mennyi költségtérítést vesz fel, 
 
Rontó András Úrhoz feltett kérdések: 
 
Milyen szakirányú végzettségekkel és tanfolyamokkal rendelkezik a Tisztelt Képviselő Úr? 
Milyen feladatokat lát el a MESZ-ben? 
 
Csóka Károly képviselő Úrnak feltett kérdések: 
 
Miért zavarja az Önt, ha egy képviselő közérdekű adatokat oszt meg Sajóbábony 
lakosságával, illetve él az alkotmányos jogával. Ön, mint TASZ helyi képviselője hajlandó-e 
ugyanolyan intenzitással fellépni a korrupció és a törvénytelenség ellen most, mint régebben? 
Milyen költségtérítést kap a TASZ-tól? 
 
Sólyom Sándor képviselő Úrnak feltett kérdések: 
 
Legyen szíves tájékoztatni, hogy Ön szerint igazságos volt-e az ön leváltása. Mi volt ennek az 
előzménye és milyen lépéseket tett azért, hogy esetleg bebizonyítsa az ellenkezőjét? 
 
dr. Szilva István polgármester: A kérdések sokasságára tekintettel, írásban kívánunk választ 
adni. Erre meg van a lehetőség. 
 
Molnár Norbert: Vannak olyan kérdések, amik pár másodperc alatt megválaszolhatók. 
 
dr. Szilva István polgármester: Valóban, de Önnek is jobb ha egyben megkapja a választ. 
Kérdezem, a képviselő-testületet van valakinek hozzáfűzni valója? Megadom a szót Sólyom 
Sándor képviselő Úrnak. 
 
Sólyom Sándor képviselő: Mindenkit tisztelettel köszöntök. Itt már több felszólaló említette 
az én helyzetemet. A művelődési házzal kapcsolatban több észrevétel hangzott el. Körülbelül 
4 évig voltam a Művelődési ház igazgatója, tavaly december 17-én a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy visszavonja a vezetői megbízásom, annak ellenére, hogy azelőtt 3 héttel  
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elfogadták minden kritika nélkül az intézmény tájékoztatóját. Leváltásom előtt 9 nappal 
jutalmat kaptam. Valahol derült égből villámcsapásként ért. Én ezzel nem értettem egyet. és a 
Munkaügyi Bírósághoz fordultam. A per tart, ahogy a Polgármester Úr is elmondta, ebbe 
mélyebben nem szeretnék menni, amíg le nem zárul. Meg vagyok győződve az igazamról, 
gondolom a Polgármester Úr, pont az ellenkezőjéről, úgy gondolja, hogy helyes döntést 
hoztak. Szakmai okokra hivatkoztak.  Itt hallottunk szakmai kritikát másokkal szemben is, 
remélem mindenkivel ilyen következetes lesz, mint velem. Én úgy láttam, hogy a munkámmal 
tiszteletet vívtam ki magamnak. Januárban az emberek tűntetést is akartak szervezni. Én úgy 
tekintek erre, mint egy legnagyobb szakmai elismerésre. Nekem kellett visszafogni az 
embereket, hogy ne szítsák az indulatokat. Többen észrevételezték a programokkal a 
problémákat. Polgármester Úr említette, hogy attól, hogy én nem vagyok vezető,, attól 
nyugodtan csinálhatnám. Ez mind igaz, de nem így van. Rám munkát nem bíznak. Napi 8 
órába nézem az órát, hogy mikor telik le a munkaidő. Napi megaláztatásban van részem. 
Előbb vagy utóbb csak megunom, mert ezt hosszú távon nem lehet bírni, és inkább a családját 
nézi az ember. Ennyit szerettem volna elmondani köszönöm szépen. 
 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, a képviselő-testületet van valakinek hozzáfűzni 
valója? Megadom a szót Simon Erzsébetnek. 
 
Simon Erzsébet:Az én lányomnak gyereke van, és szeretne visszamenni dolgozni. Úgy 
hallottam, hogy a falusi óvodában indul bölcsődei csoport. Nagyon szeretnének a szülők, ha 
ez a csoport nem a falusi óvodában indulna, hanem itt a székhely óvodába. Sőt kérni 
szeretnénk, mert a szülők nagy része itt a lakótelepen él. Beszéltem Siposné Klárikával, a régi 
óvodavezetővel, ő azt mondta, hogy itt minden feltétel biztosított.  A másik dolog, hogy a 
lakótelepi óvodában a játékok 30 évvel ezelőttiek, balesetveszélyesek. A következő 
problémám, a Váci útról megyünk kifelé az elágazás felé, a föld  be nem ültetett része, tele 
van parlagfűvel. Szenvedünk tőle. Legyenek szívesek lekaszálni.  Felmentem Sólyom Sándor 
Úrhoz, mint képviselőhöz a garázs ügyével kapcsolatban. Az igazgató úr nem volt hajlandó 
engedni, hogy beszéljek a képviselő úrral. Szeretném, ha minden képviselőnek lenne fogadó 
órája, amikor a képviselőkhöz fordulhatunk és kérdezhetünk. Ha van ilyen szabály az 
vonatkozzon mindenkire. 
 
dr. Szilva István polgármester: Örülök neki, hogy igény tartanak erre az egységes óvodai- 
bölcsődei csoportra. Annak viszont kevésbé, hogy a korábbi vezetővel vette fel a kapcsolatot, 
de az új óvodavezetőtől ezzel kapcsolatban nem érdeklődött, hogy miért nem lehet itt a 
lakótelepen. Gondolom, hogy aktuálisabb a témában, jobban ismeri a jogszabályi környezetet. 
Részletes tájékoztatást adott, hogy milyen feltételeket kell megteremteni az óvodának ahhoz, 
hogy ilyen bölcsődei csoportot létre lehessen hozni. Elkészítette a tervet, rangsorolta, hogy 
hol lehet ezt létrehozni. Nem tudom megmondani, hogy a lakótelepen meg lehet-e valósítani, 
de azt tudom, hogy csak egy csoportot tudunk létrehozni. A legalkalmasabb a falusi óvoda, ott 
vannak alkalmas helyiségek, amit erre a célra tudunk használni. A játékokkal kapcsolatban. 
Biztos vannak olyan játékok, amelyek régiek, viszont abban nem adok igazat, hogy csak ilyen 
játékok lennének az óvodában. Tavalyi évben egy uniós pályázat keretében lettek felújítva a 
kültéri játékok is, de az is tavalyi évben történt, hogy több száz ezer forintért vásároltunk az  
óvodai benti játékokat is. Az óvoda vezetője folyamatosan igyekszik fejleszteni. Rengeteg 
pályázatot nyújt be oktatásokról, fejlesztésekről, tényleg szívén viseli az óvoda sorsát. Ettől 
függetlenül lehetnek hiányosságok, az a célunk, hogy ezeket megszüntessük. Én nem tudok 
róla, hogy lenne parlagfű, viszont tudom, hogy gazos.  
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Hétfőn meg fog történi a gyomirtás. A képviselők fogadó órájával kapcsolatban. Amikor az 
SZMSZ-t készítettük elő, akkor én jeleztem feléjük, hogy szeretném, ha a képviselők is 
tartanának fogadó órát. Hubai Krisztián alpolgármester jelezte, hogy minden hónap első 
hétfőjén 4 órától tartja. Javasoltam minden képviselőnek, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. 
Mindenkinek a munkahelye a munkájáról kellene, hogy szóljon. Kérem a képviselőket, hogy 
jelöljenek meg egy napot, és azt mi közzétesszük. A garázsüggyel kapcsolatban, valóban 
elkezdődött egy folyamat, ami nem jó irányba indult el. Több hatósággal is egyeztetni kellett, 
azért nem kapott minden garázstulajdonos értesítést az üggyel kapcsolatban, mert óriási a 
tulajdonosi részarány. Bonyolítja az ügyintézést a különböző jogszabálynak való megfelelés, 
mert az egyik  hatóság ezt mondja, a másik azt. Egy ügyvéd bevonásával történik, mert 
annyira bonyolult. A garázsszövetkezet megszüntetése volt egyszerű, több éven keresztül 
elhúzódott. Nem szeretnék hibázni, csak akkor  értesítjük a garázstulajdonosokat, amikor meg 
lesz a helyes út, amin végig tudjuk vinni. A feltételeken nem változtattunk. Kérdezem, a 
képviselő-testületet van valakinek hozzáfűzni valója? Megadom a szót Nagy Istvánnénak. 
 
Nagy Istvánné: Pénteken volt egy vízkizárás. Arra kérem az önkormányzatot, ha ilyen fog 
történni, akkor legközelebb értesítsenek, mert akkor fel tudnánk készülni, meglehetősen 
váratlanul ért bennünket. Fásítással kapcsolatban, olvastam az újságban, hogy a kiszáradt 
fákat garanciában kicserélik. Nagyon sok fa ki van száradva. Nem láttam, hogy locsolnának. 
Említette Polgármester Úr a játszótér felújítását. Az a kérésem, hogy ne ezt a gyöngykavics 
legyen, hanem a gumisalak, és ha egy-két padot is betennének, hogy a szülők le tudjanak ülni. 
Régebben volt egy olyan felvetés, hogy a IV-es  épületből csinálnak egy egészségügyi 
központot. Ebből lesz valami? 
 

dr. Szilva István polgármester: A csőtörést nagyon nehéz előre jelezni. Ez egy váratlan 
dolog, egymás után kétszer is volt csőtörés. Tudjuk, hogy nagyon rossz állapotban van az 
ivóvízhálózat. Jelentős felújításra lenne szükség. Folynak az egyeztetések. Úgy tudom, hogy a 
Sportépület felé vezető szakasz a tervezési fázisban van. Bízzon benne, hogy nemsokára a 
megvalósítás szakaszába lép. Fogom jelezni az ÉRV vezetőjének, hogy a legközelebbi ilyen 
esetnél történjen meg a megfelelő tájékoztatás. A fásítással kapcsolatban valóban így van, 
azért lett kiválasztva ez a vállalkozó, mert garanciális feltételeket is vállalt, a fák elhalása 
esetén vállalja a pótlásukat. Természetesen ebben a nyári forróságban nem lenne célszerű 
elültetni a fákat, ezt majd egy alkalmasabb időpontban meg fog történni, várhatóan ősszel. A 
locsolásra visszatérve. Ezt a kritikát visszautasítom, mert heti rendszerességgel locsoljuk, eső 
esetén értelemszerűen nem. Erről nyilvántartást is vezetünk, pontosan annak  érdekében, hogy 
bizonyítani tudjuk, hogy  mindent megtettünk azért, hogy ezek a fák megfoganjanak. A 
játszótérrel kapcsolatban mi már megtárgyaltuk. Óriási különbség van a gyöngykavics és a 
gumisalak  ára között. A gumisalak borzasztóan drága, ami nem kötelező. A játszótér 
kialakításának különböző Európa Uniós előírásoknak kell megfelelni. Az biztos, ha új 
játszótér kialakításra kerül sor, körbe lesz kerítve, mert ez nem állapot, hogy olyan emberek 
használják, akiknek semmi keresnivalójuk ott. Szigorúan ellenőrizni fogjuk. IV-es épülettel 
kapcsolatban, bővebb információm nekem nincs. Azt tudom, hogy valóban voltak olyan 
tervek, hogy oda egészségházat alakítsanak ki. Ebben az új pályázati rendszerben 
egészségházak építésére nincs esély, másrészt az esélyünket csökkenti Sajószentpéter 
közelsége, ahol szintén működik ilyen egészségügyi központ illetve Miskolc közelsége. 
Nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni. Ha lesz ilyen nem kizárt, hogy testület 
megtárgyalja és dönt róla. De most nem látok rá esélyt. Az épület másféle hasznosítása 
természetesen terítéken van. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, milyen területeken 
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tudnánk hasznosítani, hisz ebben az állapotában sokáig nem tartható. Kérdezem, a képviselő-
testületet van valakinek hozzáfűzni valója? Megadom a szót Rontó András képviselő Úrnak. 
 
Rontó András képviselő: A vízkizárással kapcsolatban. Az ÉRV ZRt. szakemberei sem 
tudták, hogy melyik részt zárják ki. Sürgősen kellett cselekedni, mert elöntötte volna az 
óvodát a víz. Egy fél órán belül kint volt a lajtos kocsi. 
 
Bencs Gábor képviselő: Az egészségügyi központtal kapcsolatban szeretném elmondani 
hogy amikor pályázati lehetőség volt, az önkormányzat rögtön pályázni szeretetett volna a 
létesítményre. Majdnem 6 millió Ft-ba került a terv elkészítése, ami a pályázat 
elengedhetetlen feltétele volt. Abban az időben Dr. Faragó Péter Sajószentpéter polgármestere  
országgyűlési képviselő volt. Nem Sajóbábony, hanem Sajószentpéter nyerte a pályázatot. 6 
km-re vagyunk Sajószentpétertől, és 8 km-re vagyunk a Miskolci Megyei Kórháztól. Ilyen 
beruházásra két ilyen nagy város közé  egészségügyi központ létesítésére nem fogunk 
támogatást nyerni. Ismerjük az egészségügy helyzetét, lehet, hogy dolgozó sem lenne benne.  
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, a képviselő-testületet van valakinek hozzáfűzni 
valója? Megadom a szót Lakatos Sándor Úrnak. 
 
Lakatos Sándor: Közel 20 éve, ha a fiatalok szórakozni szeretnének, ki kell menni 
Sajóbábonyból. Ígértek sok mindent nem történt semmi. Van sok épület, de nincs olyan, ahol 
a gyerekek elmenjenek szórakozni. Mit lehet ez ellen tenni? Mikor vesszük tudomásul, hogy 
város vagyunk és a fiataloknak is meg kell adni a lehetőséget a szórakozásra? 
 
dr. Szilva István polgármester: Ezzel kapcsolatban nekünk is van hiányérzetünk. 
Belegondolunk pont Miskolc közelsége váltja ki, sokkal több szórakozási lehetőség van.  
Több olyan épületünk van, amit kibérelhetnek a fiatalok. A Sporttelepen a klubhelyiség, a 
művelődési házban is vannak termek, amit szintén ki lehet bérelni. Sokan élnek is vele. Az, 
amit érintett, hogy jó lenne, ha itt is lenne valamilyen szórakozóhely, az elsősorban a 
vállalkozószférát érinti. Ha valaki lát ebbe fantáziát és azt mondja, hogy az önkormányzatnak 
van olyan ingatlana, amely erre a célra alkalmas, nem fog az önkormányzat elzárkózni előle. 
 
Lakatos Sándor: A fiatalok hova menjenek, ha a buszmegállóban leülnek beszélgetni, abból 
baj van, ha a parkban ülnek, abból is baj van. Hova bújjanak, nincs itt semmi. Ezen 
elgondolkodott valaki?  A fiatalokra ki gondol? 
 
Müller Pálné: Szeretettel köszöntök mindenkit.  Polgármester Urat szeretném megkérdezni, 
hogy meddig akarja Sólyom Sándorral tenni ezt az aljas, emberhez nem méltó viselkedést. 
Nagyon sok Sajóbábonyi lakos véleményét képviselem. Nem tudom, hogy a Képviselő-
testület mennyire befolyásolja ebben a döntésében, de ez sokaknak nem tetszik. Én úgy 
gondolom, hogy nem kellene így viselkedni azzal az emberrel, aki felvirágoztatta a 
művelődési ház tevékenységét. Amíg ő nem volt itt, nem volt semmi. Ő által alakult a Kreatív 
Klub, megrendezte az adventet, a Május 1-ei ünnepséget, a Búcsút.  Visszatérve a mostani 
Május 1-re, Búcsúra vagy a Gyereknapra, kritikán aluli. Ehhez nem vagyunk hozzászokva. Ha 
van egy programszervező, akkor oda kell adni neki a munkát, ő a szakember. Mi 
sajóbábonyiak szeretjük egymást. Ön milyen embernek érzi magát? Ha Önnek problémája 
van velem, nekem mondja, és ne főnökömet hívja. 
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dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Úgy látom, hogy a mai 
nap ez a téma a legfontosabb. Én elmondtam, hogy van egy peres eljárás, addig nem szeretnék 
semmit mondani. A Képviselő-testület egyetlen képviselőjéről sem tudok, aki elvette volna az 
érdemeiből, azokból a tevékenységekből, amit valóban ő csinált, vagy pedig úgy szervezett 
meg, hogy azzal minden rendben volt. Viszont a Képviselő-testület, és nemcsak én 
megfogalmazta azokat a kritikákat, amely egy vezetőnél nem férnek bele. Ezek ismertetésre 
kerültek, amelyekkel a vezető részben egyetértett, részben nem. Van folyamatban egy peres 
eljárás, várjuk meg a végét, hiszen a bíróság látja a legtisztábban, hogy valóban jól döntött-e a 
testület vagy sem. Én azért úgy gondolom, amikor a korábbi művelődési ház igazgatója 2011-
ben ide jött neki is idő kellett a beilleszkedéshez. Amikor idejött, nagyon keveset tudott a 
településről és sokan segítették abban, hogy megismerhesse, és olyan dolgot hozzon létre, 
amit létrehozott. Szerintem nem egyedül tette. Ezt mindig elfelejtjük kihangsúlyozni, nem 
tehette meg egyedül. Csak gondoljunk bele, azt sem tudta milyen rendezvényeink vannak. 
Ugyanilyen alapon a kollégái érdemeit is ki kellene emelni. Nem a vezetők csinálnak meg 
mindent. A polgármester mögött is ott áll a Képviselő-testület, van egy hivatal és rengeteg 
más személy, aki segíti, hogy a település előrehaladjon. Nem gondolnám, hogy egy személyt 
kellene kiemelni. Van valakinek hozzáfűzni valója? Megadom a szót Bencs Gábor képviselő 
Úrnak. 
 
Bencs Gábor képviselő: Köszönöm szépen, szeretném elmondani, a korrekt tájékoztatás 
érdekében, hogy ne kerüljenek a lakosság tudatába olyan csúsztatások, ami nem igaz. Az 
Adventi műsor kitalálása az Dányádi Béláné nevéhez fűződik és nem Sólyom Sándor alkotta 
meg. Tény és való, hogy a művelődési ház aktív szerepet játszott abban, hogy a műsor 
létrejöjjön, de mind a lebonyolítása, mind a szervezés Dányádi Béláné érdeme.  A másik a 
Búcsú. Tavalyelőtt, amikor a művelődési ház igazgatójának le kellett tennie a következő év 
rendezvénytervét, abban nem szerepelt a Búcsú megszervezése. Amikor eljött a választás 
időszaka, közpénzből való kampányolás lett Búcsú keretében, ami nagyságrendileg 1 millió 
Ft. Ez úgynevezett talált pénz volt, mert az állami a felnőttoktatás képzésének megtartását az 
önkormányzat a művelődési ház keretei közé irányította. A Déryné Szabadidőközpont és 
Városi Könyvtár, mint gazdálkodó szerv 1 millió Ft-ot kapott ezért. A bevételeivel az 
intézmény rendelkezik, ezért a Búcsú megrendezésére került sor. Több mint 3 éve dolgozik 
itt, eddig is lett volna rá alkalma, de eszébe sem jutott a megrendezése. Ez az én személyes 
véleményem. 
 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek hozzáfűzni valója? Megadom a szót Rácz 
Lajos Úrnak. 
 
Rácz Lajos: Az Őrsparancsnok Úrhoz lenne kérdésem. Mikor lehet látni rendőr jelenlétet 
településünkön. Mikor fognak helyi rendőrök igazoltatni. 
 
Hudák Zsolt őrsparancsnok: Tisztelt Sajóbábonyi Lakosság! Látható rendőrség jelen 
pillanatban is van a településen. Teljes rendelkezésre álló személyi állomány fel van töltve. 
Sajnos annyian nem vagyunk, hogy minden sarkon, minden problémánál ott tudjunk lenni. 
Abban az esetben, amikor érkezik bejelentés, azt én garantálom, hogy 5-10 percen belül ott 
vagyunk. Az idegen rendőrökre is szükség van. Készenléti rendőrségtől szoktunk segítséget 
kérni. Jelentős javulás fog bekövetkezni, meg fogjuk kapni a Pittypalaty-völgyi településeket. 
Akkor viszont nagyobb volumenű várható, mind a létszámban, mind a technikai 
felszereltségben. A parkban ma is volt intézkedés, amit személyesen felügyeltem. 



16 

 

Bárkinek problémája van az őrsre be kell telefonálni vagy be kell jönni és megoldjuk. A 
kollégáimat még öt településen várják. A szolgálati telefonszámom le van adva a 
Polgármesteri Hivatalban, éjjel-nappal hívható vagyok. Köszönöm szépen. 
 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs 
köszönöm mindenkinek a részvételt, további kellemes estét kívánok, ezennel az ülést 
bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

dr, Szilva István sk.      Király Gáborné sk. 
                   polgármester         jegyző 


