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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2016. augusztus 11. 
 

napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet szám Megnevezése 

 

11/2016. (VIII.12.) a  helyi adókról szóló 5/2016. (III.30.) és a 15/2015. (VIII.26.) 

rendelettel módosított 13/2012.(XI.28.) rendelet módosításáról 

Határozat szám Megnevezése 

 

136/2016. (VIII.11.) Napirendi pontok elfogadásáról 

137/2016. (VIII.11.) ÉRV Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról  

138/2016. (VIII.11.) Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásáról 

139/2016. (VIII.11.) Mezőgazdasági gépek bővítéséhez keretösszeg biztosítása 

140/2016. (VIII.11.) Teke Egyesület támogatása 

141/2016. (VIII.11.) Külterületi árok tisztítására keretösszeg biztosítása 

142/2016. (VIII.11.) Idősek Napjára tombola  

143/2016. (VIII.11.) Sajóbábony 579. hrsz-ú ingatlan megvásárlására vételi ajánlat tétele 

144/2016. (VIII.11.) Molnár Sarolta sajóbábonyi lakos kérelmének elutasításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült:  2016. augusztus 11. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 

 

Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülése. 

 

Az ülést vezeti:: dr. Szilva István polgármester 

 

Szavazati joggal jelen vannak:  

 

dr. Szilva István polgármester 

Bencs Gábor képviselő  

Hubai Krisztián alpolgármester 

Csóka Károly képviselő 

Jelcs Sándor képviselő 

 

Távol maradt:   Rontó András képviselő 

    Sólyom Sándor képviselő 

 

(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 5 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Meghívottként jelen vannak:  

 

Király Gáborné  jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Gyarmatiné Balogh Éva igazgatási előadó 

 

dr. Szilva István polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 

ülése határozatképes, mert a polgármesterrel együtt 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülést 

megnyitom. Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2016. (VIII.11.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

1. ÉRV gördülő fejlesztési terv elfogadása. 

2. Adósságkonszolidációs pályázat benyújtása.  

3. A helyi adókról szóló 13/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

4. Indítványok, bejelentések. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
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1. napirendi pont: ÉRV gördülő fejlesztési terv elfogadása 

 

dr. Szilva István polgármester: a Gördülő Fejlesztési terv az önkormányzat hosszú távú fejlesztési 

terve. A terv elkészítése és benyújtási költsége az önkormányzatot terheli. Erről minden évben 

döntenünk kell. Fel kell hatalmazni a polgármester, hogy a nyilatkozatokat aláírja. 

 

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki 

egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11.§ rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, Északmagyarországi 

Regionális Vízművek Zrt. által elkészített, 15 éves időtartamra (2017-2031.) vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervet megtárgyalta és e határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A 

Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének és benyújtásának költségét a 2016. évi költségvetési tartalék 

terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

137/2016. (VIII.11.) önkormányzati határozata 

 

ÉRV Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról  

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ rendelkezései 

alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által elkészített, 15 

éves időtartamra (2017-2031.) vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet 

megtárgyalta és e határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja.  

A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének és benyújtásának költségét 

a 2016. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Adósságkonszolidációs pályázat benyújtása 

 

dr. Szilva István polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az adósságkonszolidációs 

pályázatot 2016. augusztus 31-ig kell benyújtani. A pályázat keretében történne meg a Váci M. útba 

becsatlakozó kis utcák bitumenezése, a Bocskai út mögötti garázssor útjának felújítása, a lakótelepi 

óvoda tetőszerkezetének cseréje, valamint az Arany J. út felújítása. A pályázatban önrész vállalható. 

 

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban, amennyiben nincs, 

úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az adósságkonszolidációban 

részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására fejlesztéssel járó célokként 

megjelöli: az önkormányzati tulajdonú 834. hrsz-ú, természetben 3792 Sajóbábony, Erkel F. út 4. 

szám alatti kivett óvoda épületének tetőfelújítása, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő 

sajóbábonyi városi utak felújítása az alábbiak szerint: Arany J. utca (847. hrsz.), Kölcsey F. utca (745. 

hrsz.), Kodály Z. utca (762. hrsz.), Gárdonyi G. utca (779. hrsz.), Bartók B. utca (783/56. hrsz.), 

valamint a 781. hrsz-ú kivett garázs, udvar aszfalt burkolatának felújítása. Az igényelt támogatás 



 4 

összege 44 millió Ft. Vállalja a támogatást meghaladó költségek saját forrásból történő biztosítását. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2016. (VIII.11.) önkormányzati határozata 
 

Az adósságkonszolidációban nem részesült  települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testület úgy döntött, hogy: 

1. Az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására fejlesztéssel járó 

célokként megjelöli 

- az önkormányzati tulajdonú 834. hrsz-ú, természetben 

3792 Sajóbábony, Erkel F. út 4. szám alatti kivett óvoda 

épületének tetőfelújítása, továbbá 

- az önkormányzat tulajdonában lévő sajóbábonyi városi 

utak felújítása az alábbiak szerint:  

Arany J. utca (847. hrsz.), Kölcsey F. utca (745. hrsz.), 

Kodály Z. utca (762. hrsz.), Gárdonyi G. utca (779. hrsz.), 

Bartók B. utca (783/56. hrsz.), valamint a 781. hrsz-ú 

kivett garázs, udvar aszfalt burkolatának felújítása.   

 Az igényelt támogatás összege 44 millió Ft.  

2. Vállalja a támogatást meghaladó költségek saját forrásból történő 

biztosítását.  

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont: A helyi adókról szóló 13/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Király Gáborné jegyző: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy szükség van az adórendeletünk 

módosítására, mert a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája az európai uniós joggal nem 

találta összhangban. A helyi adó rendeletben az „adómentesség/adókedvezmény” szövegrész helyett 

„adómentesség” szövegrésznek kell szerepelnie.  

Kérem, hogy ennek megfelelően fogadja el a képviselő-testület a rendelet módosítását.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, 

úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja a helyi adókról szóló 

13/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 

alábbi rendeletet: 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016. (VIII.12.) önkormányzati rendelete 

a  helyi adókról szóló 5/2016. (III.30.) és a 15/2015. (VIII.26.) rendelettel módosított 

13/2012.(XI.28.) rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 

 

dr. Szilva István polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy: 

- a református templom külső felújításának munkálatai is befejeződtek, 

- a Széchenyi út 2. szám alatti önkormányzati lakásban a nyílászárókat kicserélték, a fűtés 

szerelése megtörtént. lépcsőház festése elkészült, 

- a városháza előtti parkoló térkövezése hamarosan befejeződik, majd ezt követően az orvosi 

rendelő előtti parkolót fogják térkövezni.  

- A házasságkötő terem felújítása várhatóan jövő hétre befejeződik. 

- Az Oláh és Társa Kft. megduplázva a sávszélességet a polgármesteri hivatalban.  

- A szociális étkező és a MESZ festése megtörtént.  

- Hulladékudvar munkálatai befejeződtek.  

- Hirdetőtáblák elkészültek, azok kihelyezése megtörtént.  

- A Telekom tornyot jövő év elején fogják felállítani a „kishegyen” lévő vízház melletti 

területre.  

Az „Én kis kertet kerteltem” pályázat díjazására vásárlási utalványt vagy tárgyjutalmat gondolt átadni 

a bizottság?  

 

Jelcs Sándor képviselő: a bírálóbizottság arra gondolt, hogy kertészeti termékekre beváltható 

vásárlási utalványt adnánk a díjazottaknak. Így a díjat is a kert, szépítésére, gondozására tudják 

fordítani az érintettek.  

 

dr. Szilva István polgármester: javasolom, hogy a Erzsébet Ajándék utalvány formájában 

jutalmazzuk a díjazottakat, mert ennek az utalványnak nagyon széles a felhasználási lehetősége.   

 

Csóka Károly képviselő: jó megoldás az Erzsébet ajándék utalvány a díjazásra.  

 

Jelcs Sándor képviselő: az okleveleket el kell készíteni az eredményhirdetésre.  

 

dr. Szilva István polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a mezőgazdasági géphez 

kellene rendelni egy zsákemelőt és egy rakodókanalat. A két tartozék megközelítőleg 300.000,-Ft-ba 

kerül, kérem, hogy a képviselő-testület biztosítson keretet a vásárláshoz.  

 

Kérdezem, van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 2016. évi költségvetési tartalék 

terhére 300.000,-Ft összeget biztosít zsákemelő és rakodókanál beszerzésére, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2016. (VIII.11.) önkormányzati határozata 

 

Mezőgazdasági gépek bővítéséhez keretösszeg biztosítása 
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Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

2016. évi költségvetési tartalék terhére 300.000,-Ft összeget biztosít 

zsákemelő és rakodókanál beszerzésére. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester: a Teke Egyesület kéri az önkormányzatot, hogy plusz támogatást 

biztosítson a részükre, amit a tekepálya felszereltségének javítására szeretnének költeni.  

 

Bencs Gábor képviselő: a tekepálya jobb minősítést kap ezáltal.   

 

dr. Szilva István polgármester: a Teke Egyesület által kért támogatásának összege 200.000,-Ft. 

Kérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Sajóbábony Város Teke Egyesülete 

részére 200.000,-Ft támogatást biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék terhére. Felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2016. (VIII.11.) önkormányzati határozata 

 

Teke Egyesület támogatása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

Sajóbábony Város Teke Egyesülete részére 200.000,-Ft támogatást 

biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester: a legközelebbi település bejárás alkalmával meg kellene nézni annak 

a lehetőségét, hogy az Erkel F. út mögötti területen ki lehet-e alakítani egy kutya futtatót.  

A református templom felújítása során felmerült, hogy a templom toronyra fel lehetne szerelni egy 

elektromos órát. Érdeklődtünk ezzel kapcsolatban, de nagyon magas lenne a költsége, ezért ez nem fog 

megvalósulni.  

 

A Dózsa Gy. utca végétől a tanya felé vezető külterületi út mellett gondot jelent a csapadékvíz 

elvezetése, mert a mezőgazdasági területről a termőföldet belemossa az árokba az eső. Az árok 

kitisztítására 150.000,-Ft szükséges. Kérem, hogy a képviselő-testület ezt az összeget biztosítsa.  

 

Csóka Károly képviselő: támogatom a külterületi árok tisztítására a szükséges pénzösszeg 

biztosítását.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal 

kapcsolatban, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-

testület a külterületi árkok tisztítására 150.000,-Ft összeget biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék 

terhére, az kézfeltartással jelezze.  
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A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

141/2016. (VIII.11.) önkormányzati határozata 

 

Külterületi árok tisztítására keretösszeg biztosítása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

külterületi árkok tisztítására 150.000,-Ft összeget biztosít a 2016. évi 

költségvetési tartalék terhére.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a városnévtábla 

rovásírással történő elkészítése ügyében lépéseket tettem. 

A sportpályán a lelátó felújítása csak a városnapot követően kezdődik meg.  

 

Az idősek napján az elmúlt évben tombola sorsolására is sor került. Kérdezem, hogy az idei idősek 

napi rendezvényen is legyen-e tombola?  

 

Csóka Károly képviselő: szerintem az idősek fogják várni, hogy most is legyen tombola. 

 

Bencs Gábor képviselő: mivel tavaly az idősebb korosztályt ünnepeltük, ezért most a 60-70 év 

közötti idősek számára is legyen tombola sorsolás.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben 

nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az Idősek Napja 

rendezvényre 200.000,-Ft-ot biztosít tombola nyeremény vásárlására a 2016. évi tartalék terhére, az 

kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

142/2016. (VIII.11.) önkormányzati határozata 

 

Idősek Napjára tombola  

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Napja 

rendezvényre 200.000,-Ft-ot biztosít tombola nyeremény vásárlására a 

2016. évi tartalék terhére.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester: az önkormányzat költségvetése jól áll, ezért gondolkozzunk el azon, 

hogy a MESZ részére kellene vásárolni egy másik hosszabb platós autót. Természetesen a régi platós 

autó is megmarad.  

Szeptember hónapban lesz társulási ülés, ahol szeretném kezdeményezni, hogy településünkön a 

szelektív hulladékgyűjtő edényeket hetente ürítsék, a jelenlegi kétheti ürítéssel ellentétben.  
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Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy várhatóan lehetőség nyílik elektromos töltőállomás 

létesítésére pályázatot benyújtani. Gondolkodjunk, hogy hová lehetne ezt kialakítani.  

 

Játszótér kialakításához az ófalu településrészen szóba került egy terület. Kérdezem, hogy megnézte-e 

valaki, van-e javaslat a vételárra?  

 

Hubai Krisztián alpolgármester: szerintem ingyen is átadhatná a tulajdonos a területet az 

önkormányzat részére, mert nem ér az a terület semmit.  

 

Csóka Károly képviselő: beszélgettem a tulajdonossal, és azt kéri, hogy legalább a kerítés költségét 

térítse meg az önkormányzat. Maximum 500 eFt-ot javasolok vételi ajánlatnak.  

 

Bencs Gábor képviselő: javasolom, hogy 350 eFt legyen a vételi ajánlat.  

 

dr. Szilva István polgármester: javasolom, hogy 500 eFt-ra tegyünk vételi ajánlatot az ófaluban lévő 

területre.  

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, más javaslata, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki 

egyetért azzal, hogy a képviselő-testület játszóteret alakít ki a ófalu településrészen, melyhez a 

Sajóbábony, 579. hrsz-ú ingatlanra 500.000,-Ft-os vételi ajánlatot tesz. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ajánlat megtételéhez szükséges intézkedéseket megtegye, az kézfeltartással 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2016. (VIII.11.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony 579. hrsz-ú ingatlan megvásárlására vételi ajánlat tétele 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

játszóteret alakít ki a ófalu településrészen, melyhez a Sajóbábony, 579. 

hrsz-ú ingatlanra 500.000,-Ft-os vételi ajánlatot tesz. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlat megtételéhez szükséges 

intézkedéseket megtegye.  

+ 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Jelcs Sándor képviselő: javasolom, hogy hívjuk fel a figyelmét Heltai Istvánnak arra, hogy a 

vendégházánál kaszálja le a füvet.  

 

dr. Szilva István polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Molnár Sarolta sajóbábonyi 

lakos, önkormányzati bérlakás bérlője kérelmet nyújtott be a képviselő-testület felé, amelyben kéri, 

hogy az általa bérelt önkormányzati lakást szeretné megvásárolni.  

Nem javasolom a bérlakás eladását.  

 

Csóka Károly képviselő: nem javasolom, hogy eladásra kerüljön a szóban forgó lakás.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, van-e kérdés, más javaslat, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület nem értékesíti a Sajóbábony, Arany 

J. út 4. fsz. 1. szám alatti, jelenleg Molnár Sarolta sajóbábonyi lakos által bérelt önkormányzati 

bérlakást, az kézfeltartással jelezze.  
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A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2016. (VIII.11.) önkormányzati határozata 

 

Molnár Sarolta sajóbábonyi lakos kérelmének elutasításáról 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

nem értékesíti a Sajóbábony, Arany J. út 4. fsz. 1. szám alatti, jelenleg 

Molnár Sarolta sajóbábonyi lakos által bérelt önkormányzati bérlakást. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Vajda Sándor 

önkormányzati lakás bérlője több hónap bérleti díjjal tartozik. Már nem egy felszólítást kapott a 

hátralék rendezésére, aminek nem tett eleget. Jelenleg augusztus 31-ig kapott határidőt a tartozás 

rendezésére, ellenkező esetben a következő lépés a kilakoltatás lesz.  

 

Hubai Krisztián alpolgármester: lehet arról tudni, hogy az 56-os pályázat hol tart? 

 

dr. Szilva István polgármester: a pályázat megvalósítási időszakát kitolták. Lehet, hogy nem lesz 

készen az emlékpark október 23-ra.  

A tank beszerzése ügyében megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, amelyben kértük, hogy egy 

leselejtezett tankot bocsásson a rendelkezésünkre. Nem tudom, hogy ezt mikorra tudják megvalósítani. 

Elvileg csak a szállítási költség terhelne minket.  

Maga az emlékmű egyszerű lenne, talapzat egy márványtáblával.  

 

Arról tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Sajómente Egyesület kérelmet nyújtott be, amelyben 

támogatást kér az egyesület részére. Nem javasolom támogatás nyújtását.  

 

Jelcs Sándor képviselő: nagyon rossz a közbiztonság az újtelep településrészen. Van egy család, 

akikkel mindig gond van, ordítoznak, szemetelnek. Sajnos a rendőrséget ritkán látjuk ezen a 

környéken. 1-2 család az, aki megkeseríti a többi lakó nyugalmát.   

Gyakrabban kellene arra járőrözni a rendőröknek. Elkészült a rendőrőrs a településen, de semmivel 

sem lett jobb a közbiztonság helyzete. Nincsenek itt többet a rendőrök Sajóbábonyban.  

 

Csóka Károly képviselő: én napi szinten találkozom rendőrökkel a településen.  

 

Hubai Krisztián alpolgármester: az a gond, hogy minden hónap 4-e és 5-e környékén, amikor 

fizetés és segély van, szörnyű állapotok vannak a településen. Körbejártuk a posta és a bolt környékét 

az adott napokon. Egy rendőrrel sem találkoztunk.  

 

dr. Szilva István polgármester: javasolom, hogy a következő bizottsági ülésre hívjuk meg a 

rendőrőrs parancsnokot, ahol el tudjuk mondani a felvetődött problémákat és az ezzel kapcsolatos 

kérésünket, 

 

Hubai Krisztián alpolgármester: továbbra is probléma az Erkel F. úti Dohánybolt körüli állapot. A 

szomszédos házban lakók folyamatosan panaszkodnak, mert WC-nek használják a bolt mögötti 

pavilon környékét. Nem lehet elbontatni azt a pavilont?   
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Csóka Károly képviselő: sajnos a Széchenyi úti Dohányboltnál ugyanazok a problémák felmerülnek, 

mint a másik hasonló üzletnél.   

 

Király Gáborné jegyző: az Erkel F. úti Dohánybolt mögötti pavilon magántulajdon.  

 

Hubai Krisztián alpolgármester: a Széchenyi út 10. szám alatt lakó Szabó János felajánlaná a 

lakását, hogy az önkormányzat vásárolja meg 2 milliFt-ért.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem a képviselő-testületet, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása, amennyiben nincs, úgy köszönöm a megjelenést, az ülését bezárom.  

  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

          dr. Szilva István         Király Gáborné  

              polgármester                          jegyző 
 

 


