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SAJÓBÁBONY VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  
SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2.    

 
 

J E G Y Z � K Ö N Y V 
 
 

Készült: Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatalában 2010. szeptember 28-án megtartott  
rendkívüli képvisel�-testületi ülésér�l.   

 
Jelen vannak: kezdéskor   9 f� 
                        ülés végén  9 f� 

 1.  Nagy Imre polgármester 
 2.  Gazda Lajos  
 3.  Hubai Krisztián 
 4.  Jelcs Sándor  
 5.  Lakatos Jen� 
 6.  Müller Pálné  

 7.  Polák Zoltánné  
 8.  Ráduly József   
 9.  Rusz László  
 

Hiányzik:  1. Molnár Zoltán  
   2. Praták Zoltánné 
   3. Dr. Varga Eszter 
 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna címzetes f�jegyz�  
 
Nagy Imre polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 12 f�s 
képvisel�-testületb�l 9 f� jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyz�könyv hitelesít�nek felkéri Polák Zoltánné és Ráduly József  képvisel�ket. 
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja annak elfogadását.  
 
A képvisel�-testület egyhangú szavazással (9 f� igen)  meghozta az alábbi határozatot: 
 

105/2010. (IX.28.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alábbi napirendi pontot 
tárgyalja meg: 
 
1. Sajóbábony, Bocskai út 2. számú épület kazánjának cseréje  
      El�adó: polgármester 
 
Jegyz�könyv hitelesít�k Polák Zoltánné és Ráduly József képvisel�k. 
 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
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1. Sajóbábony, Bocskai út 2. számú épület kazánjának cseréje 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti a kazán cseréjére kapott árajánlatot, melynek költsége 
összesen 2.511.830.-Ft.. A hivatal épületétnek f�tését biztosító kazán meghibásodott, 
javítására nincs lehet�ség, cserélni nem lehet, mert olyan készüléket már nem gyártanak. 
Újabb tipus beépítéséhez tervre és engedélyre van szükség. A megküldött ajánlat két új kazán 
beszerzésér�l szól, amely kb. 970 e Ft-ba kerül, valamint a beszerelés, kivitelezés költsége. 
Az épületet így két f�tési körre osztják, különválasztják a m�vel�dési ház és a hivatal f�tését.  
 
Gazda Lajos képvisel� javasolja kérjenek még több kivitelez�t�l is ajánlatot. 
 
Polák Zoltánné képvisel� érdekl�dik, hogy áll az önkormányzat pénzügyi egyenlege.  
 
Nagy Imre polgármester  emlékeztet arra, hogy jön a rossz id�. 
Az önkormányzat számlájának egyenlege 197.628 e Ft, melyb�l 170 millió Ft le van kötve. 
 
Rusz László képvisel�  javasolja, hogy a képvisel�-testület határozzon meg egy keretet a 
f�tés kijavításához. Ezen belül még kérhet a MESZ több ajánlatot is, de így a testületnek nem 
kell újra összeülni, haladhat a munka. 
 
Ráduly József képvisel� érdekl�dik, hogy esetleg egy újabb ajánlat mikorra készülhet el.  
 
Gazda Lajos képvisel�  nem tartja jónak, hogy most döntsenek, közpénzr�l van szó, kérjenek 
még több ajánlatot és döntést hozzon az új testület. 
 
Jelcs Sándor képvisel� szintén azt javasolja, hogy kérjen a MESZ vezet� még több ajánlatot, 
valamint utánanézne, hogy nem-e egy kifutó típust javasoltak beépíteni, melyhez nem lehet 
majd alkatrészt vásárolni a kés�bbiekben.  
Döntsön az új testület a kivitelezésr�l. 
 
Urbán József MESZ vezet� elmondja, hogy alaposan utánanéztek a kazán típusoknak, 
megbeszélték a gáz szerel�vel is, aki szintén ezt a kazánt javasolta beépíteni.  
 
Rusz László képvisel� szerint egy képvisel�nek nem kell mindenhez érteni. Az ajánlatot 
szakember készítette, a képvisel� dolga az, hogy ad-e pénzt a kivitelezésre vagy sem. Nem 
egy luxus dologról van szó, hanem arról, hogy nincs f�tés.  
 
Ráduly József képvisel�  igazat ad abban, hogy nem szakemberek, de mindig ragaszkodnak 
ahhoz, hogy több ajánlatot kérjenek. Nem kell tárgyalni róla, ha utólag úgy is elfogadja a 
testület.  
 
Török Barna címzetes f�jegyz� elmondja, hogy tárgyaltak másik vállalkozóval is, de az nem 
tudta vállalni ennyiért és ilyen rövid id� alatt.  
 
Polák Zoltánné képvisel�  el�ször nem értette miért kell összeülni a testületnek, hiszen 
nemsokára feláll az új képvisel�-testület és az majd intézheti a dolgokat.  
Azonban ha neki otthon elromlik a f�tése és jön a f�tési idény, akkor azt minél hamarabb ki 
kell javítani. Kevés olyan cég van, aki rövid határid�re tud ilyen nagy munkát vállalni. Nem 
látja értelmét a halogatásnak, meg kell javítani a kazánt, hiszen az épületet f�teni kell. 
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Gazda Lajos képvisel� kéri határozzák meg pontosan mikor volt a próbaf�tés, miért nem 
tárgyalták ezt hamarabb. Elvekr�l van szó, arról hogy a közpénzr�l hogyan döntenek.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a próbaf�tés után azonnal elkezdték a kazán 
javítását, azonban mindig újabb helyen keletkezett lyuk. 
 
Urbán József MESZ vezet� elmondja, hogy kb. másfél két hete volt a próbaf�tés. Javították 
a kazánt, de nem lehet a hibát elhárítani. Gázszerel� szakembert�l kért segítséget, csütörtök, 
pénteken felmérték, hétf�n már megérkezett az ajánlat.  
 
Lakatos Jen� képvisel� szintén azt támogatja, hogy kérjenek több ajánlatot.  
Ha nem folyt volna be az adóbevétel, akkor most nagy gondban lenne az önkormányzat.  
 
Jelcs Sándor képvisel� úgy gondolja, hogy ha szakember segítségével választották ki a 
kazánt, megvizsgálva a lehet�ségeket, akkor el tudja fogadni az ajánlatot. 
 
A képvisel�-testület 5 igen és 4 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

106/2010. (IX.28.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadta a SZERKER Kft. 
árajánlatát.  A munka elvégzésének költsége bruttó 2.511.830.-Ft. Az árajánlat tárgya: 
soron kívüli kazáncsere a Polgármesteri Hivatalban.  
Felel�s: polgármester 
Határid�: 2010. október 15.  
 
 

Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás, bejelentés nem volt.  
 
      Kmft. 
 
 
 
 Török Barna sk.             Nagy Imre sk. 
          címzetes f�jegyz�             polgármester 
 
 
 
 
 
 Polák Zoltánné sk.            Ráduly József sk. 
   jkv.hitelesít�                          jkv.hitelesít� 
    
 
 
 


