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207/2012. (VII.27.) határozat EMP TRADE Kft. megbízásáról
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ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú „Helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek” 
fejlesztési célú pályázat önrész  
változtatásáról.

209/2012. (VII.27.) határozat Költségvetési összeg átcsoportosításról



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2012.  július  27.  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
Bencs Gábor képviselő
Lakatos Jenő képviselő
Sebők Lajos képviselő
Dr. Varga Eszter képviselő

(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 5 fő.) Jelenléti ív mellékelve.

Ráduly József távolmaradását bejelentette.

Tanácskozási  joggal  az ülésen részt  vett:  Likai-Tóth Adél  jegyző megbízásából  Király 
Gáborné vezető főtanácsos, Bencs Zoltán bizottsági tag.

Nagy  Imre  polgármester: köszönti  az  ülésen  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  7  fős 
képviselő-testületből  6  fő  van  jelen,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkéri Lakatos Jenő és Dr. Varga Eszter képviselőket. A rendkívüli ülésre azért 
volt  szükség,  mert  a  járdafelújítás  ügyében és  a  csapadék vízelvezetése  pályázat  ügyében 
döntést kell hoznia a testületnek. Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Betonjárda felújítására, szegély helyreállítására adott árajánlat megtárgyalása.
2. ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039 azonosítószámú pályázat önrész változtatásáról.
3. Egyebek.

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

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2012.( VII.27.) határozata

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről



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

1. Betonjárda felújítására, szegély helyreállítására adott árajánlat megtárgyalása.
2. ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039 azonosítószámú pályázat Áfa önrész változtatásáról.
3. Egyebek.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Lakatos Jenő és Dr. Varga Eszter képviselők.

1. napirendi pont:      Betonjárda felújítására, szegély helyreállítására adott árajánlat 
                                     megtárgyalása.

Nagy  Imre  polgármester: Ahhoz,  hogy  biztonságos  és  végleges  közlekedést  tudjanak 
koordinálni  a  város  két  bejárata  között,  ezért  a  sportpálya  sarkától  induló  járdát  le  kell 
bontani, és egy új 1,5 méter széles járdával kiváltani. A járda végén gyalogátkelőhelyet kell 
biztosítani.
Elvi  állásfoglalás  volt,  hogy  kérjenek  erre  árajánlatot.  Az  EMP  TRADE  Kft.  küldött 
árajánlatot.  Ezután  Gazda  Lajos  alpolgármester  és  Bencs  Gábor  a  Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnöke alkudni próbáltak az árból. Ez 
eredményes  volt,  engedményt  kaptunk.  Az  első  ajánlat  1.759.700  Ft+  ÁFA  volt,  ami  a 
betonjárda készítését tartalmazta. Az új ajánlat összegben ugyanaz, viszont kompenzációként 
a vállalkozás elvégzi a Kossuth utcai járda szegélyezését is. Ha az önkormányzat megveszi a 
szegélyt, akkor a vállalkozó térítésmentesen leteszi azt.

Sebők Lajos képviselő: A járdaszegély lerakása hová kell és miért?

Gazda Lajos alpolgármester:  Bejárást tartottak, és ennek során vetődött fel, hogy azon a 
részen,  ahol  a  járda  nem érintkezik  az  úttal  (Kossuth  utca  106.  számtól)  célszerű  lenne 
szegéllyel ellátni a járdát.
Egyrészt  esztétikailag  szebben nézne ki,  másrészt  biztonságosabb,  stabilabb lenne a beton 
tartása. A Rákóczi utca aszfaltozásában abban állapodtak meg, hogy a terület kb. 300 m2, az 
aszfalt  árát  a  Magyar  Telekom  kifizeti  ún.  egyszeri  kártérítés  néven  900.000  Ft+ÁFA 
összegben.
A Kossuth utca 110. előtti járda mellé a lakótelep felől korlátot kell tenni.

Dr. Varga Eszter képviselő nem javasolja a korlát készítését.

Bencs Gábor képviselő: Nem tartja szükségesnek a korlát építését.

Nagy Imre polgármester:  Aki egyetért az EMP TRADE Kft. ajánlatának az elfogadásával 
kérem, kézfeltartással jelezze.



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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2012.( VII.27.) határozata

EMP TRADE Kft. megbízásáról.

A Képviselő-testület 
1. Úgy döntött, hogy az EMP TRADE Kft. vállalkozást bízza meg a város két bejárata közötti 
beton járda felújításával,  két  oldalt  kerti  szegéllyel,  15 cm zúzott  alappal,  4 cm AC 8-as 
aszfalttal,  építés  utáni  tereprendezéssel,  valamint  a  Kossuth  utcai  járdát  az  optikai 
kábelfektetés után szegéllyel ellátja úgy, hogy az önkormányzat biztosítja a szegélyt.
2. A kivitelezés költsége 1.759.700 Ft + ÁFA, mely összeget a 2012. évi költségvetési tartalék 
terhére biztosít.
3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Gazda Lajos alpolgármester: A vállalkozó azt ígérte, hogy a Kossuth utcai járda augusztus 
15-re elkészül.

2. napirendi pont:      ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039 azonosítószámú pályázat önrész 
                                    változtatásáról.

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a pályázatnál az Áfa kompenzáció miatt szükség 
van egy testületi határozatra. A kompenzáció után 202.008.867 Ft lesz a támogatás összege.
Aki egyetért a kompenzáció elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2012.( VII.27.) határozata

ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek” 
fejlesztési célú pályázat önrész változtatásáról.

Sajóbábony Város Önkormányzat  képviselő-testülete  az Új  Magyarország Fejlesztési  Terv 
Észak-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott  ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039 
azonosítószámú pályázatot elnyerte és az ÁFA szabályok változása miatt korábban benyújtott 
önrész összegét megváltoztatja.



A pályázat alapadatai:
- A projekt megnevezése: „Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban”
- A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-2011-3.2.1/D
- A pályázat azonosító száma: ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele:

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft

Beruházás összes költsége ÁFA kompenzáció után 212.640.913.-
Elszámolható költség ÁFA kompenzáció után 212.640.913.-

Igényelt támogatás összesen ÁFA kompenzáció után 202.008.867.-
Saját forrás összesen 10.632.046.-

Sajóbábony  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete  kötelezettséget  vállal  arra, 
hogy a pályázathoz szükséges önerő összegét a költségvetésben biztosítja.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont:      Egyebek.

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy idézést kapott a Miskolci Bíróságra alperesként, a 
felperes pedig a Mária Népe Magyarországért Egyesület elnöke. Az egyesület a pert 
közérdekű adatok kiadása miatt indította. Az egyesület kéri a képviselők vagyonnyilatkozatát, 
és az OTP-vel kötött szerződéseinket. A per kimenetelével kapcsolatban azt mondom el, hogy 
a bíróság az önkormányzatot elmarasztalni nem fogja, hiszen a honlapunkon olvasható, hogy 
a képviselői vagyonnyilatkozatok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási 
időben, a szerződések olvashatóak a honlapunkon. 

Király Gáborné vezető főtanácsos elmondja, hogy a vagyonnyilatkozatokról másolatot lehet 
kérni.

Nagy  Imre  polgármester: A  MÁV  Zrt.  nyilvános  árverést  hirdet  a  tulajdonában  lévő 
Sajóbábony,  101/13  hrsz.  ingatlan  értékesítésére.  Folyamatban  van  a  Sajóbábony  101/4, 
101/5, 101/10, 101/11 hrsz. ingatlanok értékesítésének előkészítése.
Kéri a testület álláspontját. 

Bencs Gábor képviselő: Nem javasolja, hogy részt vegyenek az árverésen.

Nagy Imre polgármester: Összegezve a testület nem tart igényt az árverésre.
Az egyik dolgozó kérelmet adott be a munkáltatói kölcsön igénylésére. A költségvetésben a 
munkáltatói kölcsön összegének 2 millió forintot állított be a testület. Erre a keret elfogyott. A 
fiatalok első lakáshoz jutásának támogatására szintén 2 millió forintot állított be a testület. 



Javasolja, hogy ennek a terhére adják meg a munkáltatói  kölcsönt, a költségvetésnél majd 
átcsoportosítják. Aki egyetért azzal, hogy 600.000 Forintot csoportosítsanak át a munkáltatói 
kölcsön keretbe kérem, kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2012.( VII.27.) határozata

Költségvetési összeg átcsoportosításról

A Képviselő-testület 
1.  Úgy  döntött,  hogy  a  fiatalok  első  lakáshoz  jutásának  támogatására  megállapított 
keretösszegből 600.000 forintot átcsoportosít a munkáltatói kölcsön keretébe.
2. Felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetés módosításának előkészítése során jelen határozatot 
vegye figyelembe.

Felelős: Nagy Imre polgármester
              Likai-Tóth Adél jegyző
Határidő: azonnal

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a kovácsoltvas kapu gyártása folyamatban van, egy 
hét múlva készül el.
A sportpályán lévő labdafogó háló készítésére keretösszeget határoztak meg. A háló készítése 
401.808 Ft-ba kerül úgy, hogy a régi háló is felújításra kerül. Ebben az összegben a munkadíj 
nem szerepel.

Megjelent  az  ÉMOP-4.1.1/A  azonosító  számú  pályázat,  amelyben  lehetőség  van 
egészségközpont létrehozására. Ismerteti a pályázat tartalmát. A támogatás mértéke 95 %-os. 
A beadási határidő 2012. szeptember 17-től 2012. december 31-ig lehetséges. Javasolja, hogy 
hívják meg Kiss Ildikó pályázatírót a következő ülésre.
A  Sajóbábony  külterület  061/1.  hrsz.  terület  nyomvonal  változtatás  ügyében  egyességre 
jutottak Király János földtulajdonossal. A telekrendezési eljárás költsége 350.000 Ft. Ehhez 
az összeghez az önkormányzat 2/3, Király János 1/3 arányban járul hozzá.
A bekötő út melletti járda közvilágítási hálózat átadás-átvétele megtörtént.

Gazda Lajos alpolgármester: A bekötő járdánál a föld planírozása nem megfelelő, fel kell 
szólítani a kivitelezőt a rendbetételre. 
A szociális étkezde előtt az ÉRV felásta a földet, ezzel kezdeni kell valamit.

Nagy Imre polgármester: A templomnál  lévő burkolat  kijavítására  4 db térkövet  kértek. 
Ajánlatot kaptak a járda burkolására. A testület 200.000 forintot javasolt a térkő lerakására a 
garázssornál. Egy vállalkozó 250.000 forintért elvállalja a munkát.

Gazda Lajos alpolgármester elmondja, hogy beszélt a MESZ dolgozóival, és azt mondták, 
hogy nekik nem szóltak a térkő lerakásáról, pedig elvállalnák a munkát. 
Javasolja, hogy a MESZ dolgozóival végeztessék el a térkő lerakását.

/Gazda Lajos alpolgármester távozik az ülésteremből. Jelen van 5 fő képviselő./



Lakatos Jenő képviselő: Javasolja, hogy a járda burkolását a MESZ dolgozói végezzék el.
A tűzcsapok száraz állapotban vannak, nincs benne víz. Ezeket felül kell vizsgálnia az ÉRV-
nek.

Egyéb hozzászólás nem volt.

Nagy Imre polgármester megköszöni a testület munkáját, az ülést bezárja.

k.m.f.

Király Gáborné Nagy Imre
           vez. főtanácsos                     polgármester 

         
Lakatos Jenő                   Dr. Varga Eszter
 jkv.hitelesítő           jkv.hitelesítő


