
SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2012. július 19.

napján megtartott rendkívüli ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

HATÁROZAT száma Tárgya

198/2012. (VII.19.) határozat
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv 
hitelesítők személyéről

199/2012. (VII.19.) határozat
Sajóbábony külterületi mezőgazdasági út  
nyomvonal változtatásáról

200/2012. (VII.19.) határozat Földtulajdonossal történő tárgyalásról

201/2012. (VII.19.) határozat
Megbízás Sajóbábony sporttelep melletti  
járda megvilágításának tervezésére
(SAG Mérnökiroda Kft)

202/2012. (VII.19.) határozat Labdafogó háló készítéséről
203/2012. (VII.19.) határozat Játszótéri játékok felújításáról

204/2012. (VII.19.) határozat
A  SAJÓ-BÉRGÉP  Bt.  megbízásáról  szóló  
168/2012. (VI.26.) határozat módosításáról

205/2012. (VII.19.) határozat Jászkai Imre kérelmének elbírálásáról



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2012.  július  19.  napján,  Sajóbábony  Város  Polgármesteri  Hivatal  tanácskozó 
termében.

Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése.

Az ülést vezeti:    Nagy Imre polgármester

Jelen vannak

Szavazati joggal: Nagy Imre polgármester
Gazda Lajos alpolgármester
Lakatos Jenő képviselő
Ráduly József képviselő
Sebők Lajos képviselő

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

Bencs Gábor és dr. Varga Eszter előzetesen jelezte, hogy az ülésről távol marad.

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyző, Bencs Zoltán bizottsági 
tag.

Nagy Imre  polgármester: Köszönti  az  ülésen  megjelenteket,  megállapítja,  hogy a  7  fős 
képviselő-testületből  5  fő  van  jelen,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkéri  Sebők Lajos  és Ráduly József képviselőket.  A mai  rendkívüli  ülésről 
telefonon  értesítette  a  képviselőket.  Halaszthatatlan  ügyekben  döntést  kell  hoznia  a 
testületnek. Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Sajóbábony külterületi út nyomvonal áthelyezése.
2. Sporttelep körüli kerítés építésének megtárgyalása.
3. Sporttelep melletti járda közvilágítása.
4. Sporttelepen lévő labdafogó háló áthelyezése.
5. Játszótéri játékok felújítása.
6. Rágcsálóirtás.
7. Indítványok, bejelentések.

Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslat elfogadást.



A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
198/2012.( VII.19.) határozata

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről

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

1. Sajóbábony külterületi út nyomvonal áthelyezése.
2. Sporttelep körüli kerítés építésének megtárgyalása.
3. Sporttelep melletti járda közvilágítása.
4. Sporttelepen lévő labdafogó háló áthelyezése.
5. Játszótéri játékok felújítása.
6. Rágcsálóirtás.
7. Indítványok, bejelentések.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Sebők Lajos és Ráduly József képviselők.

1. napirendi pont:      Sajóbábony külterületi út nyomvonal áthelyezése.

Nagy Imre polgármester: Kelemen János földmérő kitűzte a térkép szerinti útszelvényt. A 
határvonal a kerítés törésvonaltól a közigazgatási határvonalig vonatkozik. Egy már meglévő 
utat kell megerősíteni. A kívánt állapot módosítása anyagi kiadással jár. 
A földmérő ajánlatot adott a határmódosításra. Ez a módosítás 6 földrészletet érint. A 053/2 
053/5,  061/1,  064/4,  062,  063  helyrajzi  számú  területeket.  Ismerteti  az  ajánlat  műszaki 
tartalmát. Összesen 353.600 forintba kerül a határmódosítás.

Gazda  Lajos  alpolgármester:  Ez  a  dolog  már  régóta  húzódik.  Javasolja,  hogy  most 
döntsenek. Az érintett föld tulajdonosa fizesse ki az áthelyezés összegének a felét.

Nagy Imre polgármester: Ha a tulajdonos nem akar fizetni, akkor is hozzanak döntést. 

Lakatos Jenő képviselő szerint valamilyen módon meg kell egyezni.

Nagy Imre polgármester: Először a nyomvonal változtatását teszi szavazásra. Aki egyetért a 
külterületi mezőgazdasági út nyomvonal változtatásával, kérem, kézfeltartással jelezze.



A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2012.( VII.19.) határozata

Sajóbábony külterületi mezőgazdasági út nyomvonal változtatásáról

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Sajóbábony külterület mezőgazdasági út hrsz.: 061/1. 
területen  -  földhivatali  eljárás  keretében  -  kéri  az  út  nyomvonalának  áthelyezését  a 
gyakorlatban használtnak megfelelően.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Nagy  Imre  polgármester: Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  nyomvonal  változtatás  miatt  a 
tulajdonossal  a  helyszínen  alkutárgyalást  tartsanak,  melynek  célja,  hogy a  költségekhez  a 
tulajdonos is hozzájáruljon, kérem, kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2012.( VII.19.) határozata

Földtulajdonossal történő tárgyalásról

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Sajóbábony külterület mezőgazdasági út hrsz.: 061/1. 
területen  nyomvonal  változtatás  eljárási  költségeihez  történő  hozzájárulásra  hívja  fel  az 
érintett ingatlan tulajdonosát, erről a helyszínen tárgyaljanak a felek. 

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont:      Sporttelep körüli kerítés építésének megtárgyalása.

Nagy Imre polgármester: A sporttelep körüli kerítés építéséről beszél, és elmondja, hogy a 
kerítés teljes hosszát lemérték, amely 459 fm. Ha a számlát benyújtja a vállalkozó, egyeztetni 
kell a hosszúságot.

3. napirendi pont:      Sporttelep melletti járda közvilágítása.



Nagy  Imre  polgármester: A  sporttelep  melletti  járda  közvilágításának  kivitelezésére  két 
ajánlat  érkezett.  Összesen  10  db  kandeláber  építéséről  van  szó.  Most  dönteni  lehet  a 
kandeláberek kiépítéséről, összekötéséről a Vörösmarty és Széchenyi u. között. 
A SAG Kft. és a TELVILL Kft. adott ajánlatot a kivitelezésre. A TELVILL Kft. ajánlatában a 
tervezés és a kivitelezés is szerepel. A tervezés költsége 535.000 Ft.
A TELVILL Kft. ajánlatában csak a tervezés szerepel, melynek összege nettó 395.000 Ft. Ez 
kedvezőbb, mint az előző ajánlat.

Lakatos Jenő képviselő: Javasolja, hogy a Gárdonyi és Bartók utca között 2 db kandelábert 
helyezzenek el.

Nagy Imre polgármester: Összefoglalja, a Gárdonyi és Bartók utcák között 2 db, a Bocskai 
u. 54. sz. előtt 1 db, a Vörösmarty és Széchenyi utca között építendő járdához 3 db kandeláber 
elhelyezésére van szükség. Eszerint kell ajánlatot kérni a SAG Kft. vállalkozástól.
Aki egyetért azzal, hogy a sporttelep melletti járda közvilágításának kivitelezésére a SAG Kft. 
vállalkozást  bízza  meg az  önkormányzat,  és  6  db kandeláber  kiépítésére  ajánlatot  kérjen, 
kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2012.( VII.19.) határozata

Megbízás Sajóbábony sporttelep melletti járda megvilágításának tervezésére
(SAG Mérnökiroda Kft)

1.  A  Képviselő-testület  a  Sajóbábony,  sporttelep  melletti  gyalogjárda  közvilágításának 
tervezésével,  engedélyeztetésével  a  SAG  Mérnökiroda  Kft  székhelye:  1116  Budapest, 
Mezőkövesd út 5-7. vállalkozást bízza meg. 
2.  A  megtervezendő  közvilágítás  paraméterei:  kb.  260  m  nyomvonalhosszú,  földkábeles, 
betonkandeláberes hálózat, ALTRA 36 W-os lámpatestekkel.
3. A Képviselő-testület a tervezés költéségét a vállalkozás 212/2012. számú árajánlata alapján 
395.000 Ft + ÁFA, azaz Háromszázkilencvenötezer forint + általános forgalmi adó összegben 
határozza meg, melyet a 2012. évi költségvetési tartalék terhére biztosít.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont:      Sporttelepen lévő labdafogó háló áthelyezése.

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a sportpályán lévő labdafogó háló áthelyezésére 
szükség van. A jelenlegi háló rendbetétele 260.000 forintba kerül, ez az összeg a munkadíjat 
nem tartalmazza.
Ha úgy dönt a testület, egy új labdafogó hálót is lehet készíteni.
Aki egyetért az új háló készítésével kérem, kézfeltartással jelezze.



A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2012.( VII.19.) határozata

Labdafogó háló készítéséről

A  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  egy  új  labdafogó  hálót  készíttet,  az  elkészítésre 
500.000 Ft azaz Ötszázezer forint keretösszeget határoz meg a Déryné Szabadidő és Városi 
Könyvtár  részére,  a  2012.  évi  költségvetési  tartalék  terhére.  A  háló  készítését  a  MESZ 
végezze el.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont:                  Játszótéri játékok felújítása.

Nagy Imre polgármester: A játékok felújítására szükség van. Javasolja, hogy a felújításra 
200.000 Ft keretösszeget állapítsanak meg, a felújítást a MESZ végezze el. Aki egyetért a 
javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2012.( VII.19.) határozata

Játszótéri játékok felújításáról

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetési tartalék terhére 200.000 Ft-ot 
biztosít a MESZ intézmény részére, játszótéri játékok felújítására.

Felelős: Nagy Imre polgármester
              Horváth Péter mb.intézményvezető
Határidő: azonnal

6. napirendi pont:                  Rágcsálóirtás

Nagy Imre polgármester elmondja,  hogy a településen élők sajnos újra tapasztalhatják a 
patkányok  elszaporodását.  Hudák  István  bogármérnök  a  holnapi  nap  folyamán  jön  a 
Polgármesteri Hivatalba megbeszélésre. Árajánlatot kell kérni a rágcsálóirtásra.



7. napirendi pont:                  Indítványok, bejelentések.

Ráduly  József  képviselő: A  Képviselő-testület  168/2012.  (VI.26.)  számú  határozatával 
megbízta  a  SAJÓ-BÉRGÉP  Bt.  vállalkozást  a  külterületi  mezőgazdasági  út  csapadékvíz-
elvezető  árok  kialakítására.  A  megbízás  költsége  a  határozatban  bruttó  250.000  Ft.  Az 
ajánlatban viszont nettó összegként volt megadva. Kéri, hogy módosítsák a határozatot.

Nagy  Imre  polgármester szavazásra  teszi.  Aki  egyetért  a  Képviselő-testület  168/2012. 
(VI.26.)  számú  határozatának  módosításával,  mely  szerint  az  abban  szereplő  250.000  Ft 
összeg nem bruttó, hanem nettó, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2012.( VII.19.) határozata

A SAJÓ-BÉRGÉP Bt. megbízásáról szóló 168/2012. (VI.26.) határozat módosításáról

A  Képviselő-testület  a  168/2012.  (VI.26.)  határozat  2.  pontjában  foglaltakat  az  alábbiak 
szerint módosítja: 
 „2.  Az  árokásás,  szállítás  és  planírozás  költsége  nettó  1.200  Ft  /  fm.  A  kialakítandó 
mezőgazdasági útra betonzúzalék elszállítása útszelvénybe való elegyengetése és tömörítése 
250.000 Ft + ÁFA.”

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy Jászkai Imre volt testnevelés tanár támogatást kér 
az  önkormányzattól.  Ismerteti  a  kérelmet.  Minden  éven  50.000  forinttal  támogatta  őt  az 
önkormányzat. Javasolja, hogy az idén is kapjon 50.000 Ft támogatást a tanár úr. Szavazásra 
teszi, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2012.( VII.19.) határozata

Jászkai Imre kérelmének elbírálásáról

A Képviselő-testület úgy döntött,  hogy Jászkai Imre kérelmét támogatja, részére 50.000 Ft 
összegű  támogatást  állapít  meg  azzal,  hogy  a  támogatás  a  2012.  évi  Veterán  Kötött-  és 
Szabadfogású Birkózó Világbajnokságon való részvétel biztosítására fordítandó.
A Képviselő-testület  sok sikert kíván Jászkai Imrének és egyben szíves tájékoztatást  kér a 
versenyen elért eredményéről. 

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal



Sebők Lajos képviselő: A tájház előtti vízelvezető árok felújítását javasolja. Kéri, hogy ezen 
gondolkozzon a testület.

Nagy Imre polgármester: Egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az ülést bezárja.

k.m.f.

Likai-Tóth Adél Nagy Imre
      jegyző           polgármester 

Sebők Lajos                      Ráduly József
jkv.hitelesítő           jkv.hitelesítő


