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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 
Készült: 2012. június 12. 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 7 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 Ráduly József és Sebők Lajos 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. A sportlétesítmény ingatlan mellett építendő járda kivitelezésére vonatkozó 

árajánlatok megtárgyalása.  
2. Külterületi út javításának megtárgyalása.  

3. Református Egyház által szervezett angol nyelvű tábor támogatásának megtárgyalása. 
4. Sajóbábony kertészeti tervének megtárgyalása.  
5. Indítványok, bejelentések.  

 
 

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 

143/2012.( VI.12.) határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

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

1. A sportlétesítmény ingatlan mellett építendő járda kivitelezésére vonatkozó 
árajánlatok megtárgyalása.  

2. Külterületi út javításának megtárgyalása.  
3. Református Egyház által szervezett angol nyelvű tábor támogatásának megtárgyalása.  
4. Sajóbábony kertészeti tervének megtárgyalása.  

5. Indítványok, bejelentések.  
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Ráduly József és Sebők Lajos képviselők. 
 
 

1. napirendi pont:      A sportlétesítmény ingatlan mellett építendő járda kivitelezésére  

                                    vonatkozó árajánlatok megtárgyalása. 

 
 

Nagy Imre polgármester: A járda kivitelezésére három vállalkozótól kért árajánlatot.  
Ezeket megkapta a testület. A bejáráson derült ki, hogy ha folytató járdát szeretnének, akkor 
még két gyalogátkelőhelyet kell létesíteni a deltánál, mivel az közút. A Fazekas és Fürst S. 

utcákon és a szobornál is kell gyalogátkelőhelyet biztosítani. Így összesen 5 zebra felfestése 
szükséges. A zebra mindenhol aszfalthoz fog csatlakozni. Az ajánlatok közül az EMP 

TRADE Kft. ajánlatát tartja megfelelőnek.  
 
Bencs Gábor képviselő: A NIKATIL Kft. ajánlatában nem szerepel a gyalogátkelő tervezése.  

 
 Gazda Lajos képviselő: Az ajánlatokból hiányolja azt, hogy összesen hány méter járdára 

szól az ajánlat. 
 
Ráduly József képviselő: Hiányolja, hogy a sajóbábonyi vállalkozóktól nem kértek 

árajánlatot. Szerinte a MESZ is el tudná végezni a munkákat.  
 

Nagy Imre polgármester egyetért ezzel, de a MESZ-nek sok munkája van, közhasznú 
dolgozót pedig nem akar bevonni az ilyen munkálatokba.  
 

Ráduly József képviselő: Nem közhasznú dolgozóra gondolt, hanem megbízási szerződéssel 
lehetne felvenni dolgozókat a kisebb munkálatok elvégzésére. 

 
Lakatos Jenő képviselő az EMP TRADE Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.  



Sebők Lajos képviselő: Ha úgy látja a testület, hogy kevés dolgozó van a MESZ-nél, az 

intézményvezető megbízással foglalkoztasson dolgozókat.  
 

Gazda Lajos képviselő javasolja az EMP TRADE Kft. ajánlatát elfogadni, de szeretne 
alkudni az árból. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő alkunak javasolja, hogy a vállalkozó a Széchenyi u. 12-22-ig a 
járdát újítsa fel. 

 
Gazda Lajos képviselő véleménye szerint mindenképpen alkudni kell. Úgy gondolja, hogy a 
Széchenyi utcai járda felújítása minimum másfél millió forintba kerülne.  

 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy a testület felhatalmazza a 

polgármestert arra, hogy az EMP TRADE Kft. vállalkozással tárgyaljon, a tárgyalás során 
kezdeményezze, hogy a vállalkozás a sportpálya melletti járda kivitelezésére adott 
árajánlatában szereplő 9.434.960 Ft összegből Széchenyi utca 12-22. szakaszon lévő járdát is 

aszfaltozza, vagy az árból engedjen el 434.960 Ft összeget, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 

 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2012.( VI.12.) határozata 

 

A polgármester felhatalmazása az EMP TRADE Kft. vállalkozással történő alkutárgyalásra 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az EMP TRADE Kft. 
vállalkozással tárgyaljon. A tárgyalás során kezdeményezze, hogy a vállalkozás  

a) a sportpálya melletti járda kivitelezésére adott árajánlatában szereplő 9.434.960 Ft 
összegből Széchenyi utca 12-22. szakaszon lévő járdát is aszfaltozza, vagy  
b) az árból engedjen el 434.960 Ft összeget. 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: 2012. június 26.  
 
 

2. napirendi pont:              Külterületi út javításának megtárgyalása. 

 

 
Nagy Imre polgármester Véleménye szerint a külterületi út kialakításával vállalkozót 
kellene megbízni. Betontörmelékkel fogják feltölteni az utat. A csapadékvíz elvezetéséről is 

gondoskodni kell. Ismerteti az építési útvonalat.  
 

Bencs Gábor képviselő: Javasolja az Ördög-völgyi patakmeder tisztítását. Kéri a 
polgármestert, hogy erre kérjen árajánlatot.  
 

 
 



 

3. napirendi pont:              Református Egyház által szervezett angol nyelvű tábor  

                                             támogatása. 

 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a kérelmet már februárban megkapták, most már 
dönteni kell a támogatásról. Ha nincs hozzászólás, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, 

hogy az önkormányzat a Református Egyház által szervezett angol nyelvi tábort 
megtartásához 200.000 Ft összegű támogatást nyújtson, kérem, kézfeltartással jelezze.  

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

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2012.( VI.12.) határozata 

 

Angol nyelvű tábor támogatásáról 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Református Egyház kérelmét, és úgy döntött, hogy a 

sajóbábonyi angol nyelvi táborozáshoz 200.000 Ft azaz Kétszázezer forint összegű támogatást 
biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére.  
 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

 

4. napirendi pont:          Sajóbábony kertészeti tervének megtárgyalása 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy kertészeti szempontból olyan megoldást szeretne, 

amely esztétikussá, egységessé teszi a településképet.  Szűcs Gábor tervezővel találkozott, a 
megbeszélés során ismertette Sajóbábony adottságait, és beszélt a város célkitűzéseiről is. A 

tervező vállalná a feladatot, a tervkészítésre 600.000 Ft összegű árajánlatot adott.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Javasolja, hogy Szűcs Gábor úr kapjon meghívást a pénzügyi 

bizottság soron következő ülésére.  
 

 
 

5. napirendi pont:                 Indítványok, bejelentések. 

 
 

Nagy Imre polgármester: Meghívást kaptunk július 14-én, Szlovákiába. A szervezéssel 
Sólyom Sándort fogja megbízni.  

A sportpálya melletti közvilágítási hálózat bővítésére kért ajánlatot a TELVILL Kft.-től.  Az 
árajánlat 3.375.861 Ft + ÁFA összegben határozza meg a munkálatot.  



A nyári napközis táborozás támogatását megszavazta a testület az elmúlt ülésen. A táborozás 

időpontja 2012. június 25-től 29- ig, és augusztus 13-tól 17- ig. A tervezett létszám táboronként 
25 fő gyermek. Az augusztusi időpontban zárva tart a szociális étkezdénk, ezért a gyermekek 

részére az ebédet máshonnan kell beszerezni. Célszerű lett volna az időpontokat egyeztetni. 
Sajnos ez nem történt meg idén sem, így módosítanunk kell az eredeti határozaton. 
Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a 132/2012. (V.29.) határozatot úgy módosítsunk, 

hogy a 2012. augusztus 13-17. között táborozó gyermekek étkeztetéséhez 400.000 Ft 
támogatást biztosítunk, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 
 
 

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2012.( VI.12.) határozata 

 

A nyári napközis tábor támogatásáról szóló 132/2012. (V.29.) határozat módosításáról  
 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 132/2012. (V.29.) határozatát úgy módosítja, hogy a 
családsegítő szolgálat által szervezett, Sajóbábony városban megrendezésre kerülő napközis 
táborozásban részvevő gyermekek részére az ebédet 2012. június 25-29. napokon a szociális 

étkezdéből biztosítja. A táborozás 2012. augusztus 13-17. napjain a szociális étkezde zárva 
tart, ezért 25 adag ebéd / nap beszerzésére 40.000 Ft azaz Negyvenezer forint összeget biztosít 

a 2012. évi költségvetési tartalék terhére.  
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a térfigyelő kamera pályázatról nem kapott 
értesítést. Az Oláh és Társa Kft. által leadott internet telefon ajánlatáról akkor fognak dönteni, 

ha a térfigyelő kamerák fel lesznek szerelve. A fénydekorációs pályázaton nyert eszközöket 
elhozták. 

 
Likai-Tóth Adél jegyző: A testület jutalmat biztosított az önkormányzati dolgozók számára. 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  4/A. § (1) bekezdése alapján a képviselő-
testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban 

végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a 
polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi összegét.  
 

Gazda Lajos képviselő: Javaslom, hogy tárgyaljunk a polgármester jutalmazásáról.  
 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy megtiszteltetés számára, hogy értékelik, elismerik 
munkáját. Hozzájárul ahhoz, hogy a képviselők nyílt ülésen tárgyaljanak a személyét érintő 
kérdésben. 

 
Nagy Imre polgármester az üléstermet elhagyja, jelen van 6 fő képviselő.  

 
 



Lakatos Jenő képviselő: Egyetértek Gazda képviselőtársammal, jutalmazzuk a 

polgármestert, hiszen lelkiismeretesen dolgozik a városért.  
 

Gazda Lajos képviselő: Javaslom, hogy a testület egy havi illetményének megfelelő összegű 
jutalomban részesítse a polgármester urat, a 2012. január 1. napjától 2012. június 12. napjáig 
végzett munkája elismeréseként. A polgármester most nincs benn a teremben, kérem, 

döntsünk a jutalmazásról. Aki egyetért azzal, hogy a polgármester 1 havi illetményének 
megfelelő összegű, azaz 450.000 Ft jutalomban részesüljön a 2012. január 1. napjától 2012. 

június 12. napjáig végzett munkája elismeréseként, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2012.( VI.12.) határozata 

 

Polgármester jutalmazásáról 

 
A Képviselő-testület A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  4/A. § (1) 
bekezdése alapján úgy döntött, hogy Nagy Imre polgármestert a 2012. január 1. napjától 2012. 
június 12. napjáig végzett munkája elismeréséül 450.000 Ft azaz Négyszázötvenezer forint 

összegű jutalomban részesíti a 2012. évi költségvetési tartalék terhére.  
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kifizetéséről 

gondoskodjék.  
 
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: 2012. július 1. 
 

Nagy Imre polgármester visszajön az ülésterembe, jelen van 7 fő képviselő. 
 
Gazda Lajos képviselő: A polgármester úr részére egy havi illetményének megfelelő 

jutalmat állapított meg a testület, egyhangú szavazattal.  
 

Nagy Imre polgármester: Köszöni a képviselő-testület elismerését, további munkájával is 
Sajóbábony fejlődését szolgálja.  
Az új járda és az új kerítés helyének tereprendezését be kellene fejezni. Gazda Lajos 

képviselővel egyetértek, ha minőségi munkát várunk el, és azt szeretnénk, hogy a kerítés 
illetve a járda hosszú évekig őrizze állagát, úgy a tereprendezésre különösen figyelemmel kell 

lennünk. Javaslom, hogy a terepmunkálatok teljes területen történő elvégzésével, ami 1680  
m2,  a SILEX 94. Kft. vállalkozást bízzuk meg, a vállalkozási díjat 270 Ft + ÁFA / m2  
összegben határozzuk meg. Szavazásra teszem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  
 

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 

148/2012.( VI.12.) önkormányzati határozat 

 

A SILEX-94 Kft. megbízása tereprendezésre (1680 m2) 
 



 

Képviselő-testület a sportpálya körüli új betonkerítés helyének, valamint a mellette  
kialakításra kerülő új járda helyének (összesen 1680 m2) tereprendezésével megbízza a 

SILEX-94 Kft. vállalkozást. A képviselő-testület a tereprendezés költségét 453.600 Ft + ÁFA 
összegben határozza meg.  
 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

 
 

 
 
Egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az ülést bezárja.  

 
      k.m.f. 

 
 
 Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 

       jegyző                 polgármester  

 

 

Ráduly József                  Sebők Lajos 

jkv.hitelesítő                 jkv.hitelesítő 

 
 


