
SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2012. augusztus 7.

napján megtartott rendkívüli ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

HATÁROZAT száma Tárgya

210/2012. (VIII.7.) határozat
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv 
hitelesítők személyéről

211/2012. (VIII.7.) határozat
Megbízás városnapi vendéglátás  
biztosítására

212/2012. (VIII.7.) határozat
Városnapi vendéglátásról (szociális  
étkeztetőből)

213/2012. (VIII.7.) határozat A Közbiztonsági Polgárőrség felkéréséről
214/2012. (VIII.7.) határozat Tagóvoda gyermekmosdójának felújításáról
215/2012. (VIII.7.) határozat Megbízás rágcsálóirtásra 

216/2012. (VIII.7.) határozat
Az SVSE részére megállapított  
önkormányzati támogatás utalásának 
ütemezéséről

217/2012. (VIII.7.) határozat Keretösszeg meghatározása kátyúzás céljára

218/2012. (VIII.7.) határozat
SILEX 94 Kft. megbízása Sajóbábony, Arany 
J. utca szennyvízhálózatának  felújítására

219/2012. (VIII.7.) határozat
Az SVSE 60. évfordulója alkalmából 
pénzjutalom megállapításáról

220/2012. (VIII.7.) határozat Aljegyző kinevezéséről



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2012.  augusztus  7.  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 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve.

Ráduly József távolmaradását bejelentette. 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyző.

Meghívottak: intézményvezetők, bizottsági tagok.

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  Gazda  Lajos  alpolgármestert  és  Bencs  Gábor  képviselőt.  Ismerteti  a 
napirendi pontokat:

1. Augusztus 20. és a városnap programjának ismertetése, megtárgyalása.
2. Egyebek
3. Aljegyzői pályázatok elbírálása.

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
210/2012.( VIII.7.) határozata



Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről

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

1. Augusztus 20. és a városnap programjának ismertetése, megtárgyalása.
2. Egyebek.
3. Aljegyzői pályázatok elbírálása.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Gazda Lajos alpolgármester és Bencs Gábor képviselő.

1. napirendi pont:      Augusztus 20. és a városnap programjának ismertetése, 
                                    megtárgyalása.

Nagy  Imre  polgármester ismerteti  az  önkormányzat  egyenlegét.  Jelenlegi  egyenleg 
84.481.000  forint,  ebből  lekötve  50.000.000  forint,  forgótőke  34.481.000  forint. 
Szeptemberben  a  várható  adóbevétel  150  millió  forint.  2012.  szeptember  17.  napjáig  az 
előírás szerint fizetendő adók adónemenként a következők. Helyi iparűzési adó 169.809.336 
Ft, építményadó 42.678.990 Ft, gépjárműadó 6.838.842 Ft, kommunális adó 5.076.896 Ft. 
Az  augusztus  20.  ünnepséggel  egybekötött  városnap  programjának  ismertetésére  felkéri 
Sólyom Sándor művelődési ház igazgatót.

Sólyom Sándor igazgató: A városnapi program összeállt, hasonló, mint a tavalyi. Délelőtt 
zenés  ébresztő,  mazsorett,  fúvózenekar,  a  sportpályán  lovasbemutató  lesz.  A  délutáni 
műsorok 14,30-kor kezdődnek, a tűzijátékkal bezárólag.  A vendéglátásra 5 ajánlata van, a 
testületnek  kell  kiválasztani,  hogy melyik  vállalkozást  kérjük fel.  Ismerteti  az  ajánlatokat, 
elmondja, hogy a Sárga Csikó ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek.

Nagy Imre polgármester: Egyetért azzal, hogy a Sárga Csikó ajánlata a legjobb. 
Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a városnapi vendéglátás biztosításával a Hotel Sárga 
Csikó vállalkozást bízza meg az önkormányzat a benyújtott árajánlat alapján, kézfeltartással 
jelezze. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2012.(VIII.7.) határozata

Megbízás városnapi vendéglátás biztosítására

A képviselő-testület 
1.  A  2012.  augusztus  20.  napján  tartandó  városnapi  lakossági  vendéglátásra  benyújtott 
árajánlatokat megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Hotel Sárga Csikó ajánlatát fogadja el. 
2. Felhívja a DSZK igazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 



Felelős: Nagy Imre polgármester 
             Sólyom Sándor DSZK igazgató
Határidő: azonnal

Bencs Gábor képviselő: Ez a végleges program? 

Sólyom Sándor igazgató: Elvileg  igen,  még néhány szerződés  nincs  aláírva.  A kistérség 
majdnem 200 ezer forint támogatást adott a városnap költségeire.

Nagy  Imre  polgármester: Az  SVSE  60.  évfordulójának  szervezéséről  Kapitány  Béla  a 
Művelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjától kér tájékoztatást. 

Kapitány Béla bizottsági tag: 7 fős szervezőbizottság alakult meg erre a rendezvényre. A 
szervezőbizottsághoz  külsős  tagokat  is  felkértek.  Augusztus  17-én  lesz  egy  végleges 
megbeszélés. 150 főt hívtak meg.
A nagy kultúrban lesz az ünnepség, 100 főre rendeltek ételt. Kiss László cégtulajdonos 100 
ezer forintot, a sportkör szintén 100 ezer forintot ajánlott fel.

Nagy Imre polgármester: A városnapi rendezvény útvonaltervét át kell adni a Közbiztonsági 
Polgárőrségnek. 
A Sajóbábonyi  Ifjúsági  Érdemérem elkészült,  a  díszpolgári  oklevél  a  nyomdában van,  az 
aranygyűrű elkészítése folyamatban van.

Kapitány Béla bizottsági tag elmondja, hogy a jubileumi könyvek augusztus 17-én lesznek 
készen.
3 személyt szeretne az SVSE jutalmazni. Név szerint Séra Ferenc, Mályinkó József és Balázs 
András. Az oklevelet az SVSE készíti, a jutalmazásra szeretné az önkormányzat támogatását 
kérni.
A városnappal kapcsolatban lakossági kérés, hogy a színpad legyen közelebb a lelátóhoz.

Gazda Lajos alpolgármester: Az elmúlt városnapon a hangerő sok embert zavart, kéri, hogy 
a hangosításra figyeljenek oda.

Nagy Imre polgármester ismerteti  a városnapra meghívottak  névsorát.  Javasolja,  hogy a 
városnapra  meghívottakat  lássák  vendégül  a  szociális  étkeztetőben.  Erre  300.000  Ft 
keretösszeget javasol. Szavazásra teszi,  aki egyetért a meghívott  vendégek vendéglátásával 
olyan formában, hogy a vendéglátást a szociális étkezde biztosítsa, és erre 300.000 forintot 
biztosítson az önkormányzat, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
212/2012.( VIII.7.) határozata

Városnapi vendéglátásról (szociális étkeztetőből)



A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. augusztus 20. napján tartandó városnapon a 
meghívott  vendégeket  a szociális  étkeztetőben vendégül  látja,  a vendéglátásra  a  2012. évi 
költségvetési tartalék terhére 300.000 forint keretösszeget biztosít.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Bencs Gábor képviselő elmondja, hogy a városnapi rendezvényt a közbiztonsági polgárőrség 
fogja  biztosítani.  Jelenleg  ő a  polgárőrség  elnöke.  Nincs  szükség  külsős  rendezőkre,  nem 
vállal értük felelősséget.

Gazda  Lajos  alpolgármester véleménye  szerint  az  elmúlt  évek  jól  bevált  gyakorlatától 
eltérni hiba volna. Ragaszkodik ahhoz, hogy külső rendezők is vegyenek részt a rendezvény 
biztosításában, minimum 6 fő.

Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Bencs Gábor felelős 
irányításával a városnapi rendezvény biztosítására a közbiztonsági polgárőrséget kérje fel az 
önkormányzat  azzal,  hogy  6-10  fő  külsős  rendezőt  bízzanak  meg  feladattal,  kérem, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
213/2012.( VIII.7.) határozata

A Közbiztonsági Polgárőrség felkéréséről

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. augusztus 20. napi rendezvény biztosítására a 
Közbiztonsági  Polgárőrséget kéri fel Bencs Gábor felelős irányítása mellett,  azzal,  hogy a 
polgárőrség 6 -10 fő külsős rendezőt bízzon meg feladattal.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont:             Egyebek. 

Nagy  Imre  polgármester elmondja,  hogy  Kiss  Ildikó  pályázatíró  nem tudott  eljönni  az 
ülésre, de email-ben küldött egy tájékoztatót.
Iskolafejlesztésre  a  pályázatot  írtak  ki,  a  támogatás  100%-os.  A  pályázat  feltétele,  hogy 
minimum 16 osztályt működtető intézmények pályázhatnak, a sajóbábonyi iskola nem felel 
meg ennek, mert 13 osztály van.
A TÁMOP-3.1.11. számú, Óvodafejlesztés pályázatot beadtuk augusztus 6-án.  Az igényelt 
támogatás 16 335 015 Ft.
A  TÁMOP-3.1.4  számú,  innovatív  iskolák  fejlesztése  pályázat  támogatása  100%-os, 
gyerekenként 500 e Ft igényelhető, beadási határidő augusztus 16.
A jelenlegi közfoglalkoztatottaknak augusztus 15-én lejár a szerződések, de helyettük 9 főt 
foglalkoztatni fognak.



Domokosné Juhász Judit  mb.  óvodavezető:  Megköszöni,  hogy a  testület  bizalmat  adott 
neki,  amiért  megbízták  az  intézmény  vezetésére.  A  testület  a  tagóvoda  felújítására 
megszavazott 300 ezer forintot,  amely tartalmaz két gyerekvécé cserét. Kérése, hogy a két 
gyerekvécé mellett a többi hármat is cseréljék ki. Ez kb. 100 ezer forintba kerül.

Nagy Imre polgármester: A tagóvoda vezető is megkereste ez ügyben, és 200 ezer forint 
keretösszeget kért a cserére.
Szavazásra  teszi,  aki  egyetért  azzal,  hogy  200.000  Ft  keretösszeget  határozzanak  meg  a 
tagóvodai  gyermek  mosdó  felújítására,  és  a  munkálatokat  a  MESZ  végezze  el,  kérem, 
kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
214/2012.( VIII.7.) határozata

Tagóvoda gyermekmosdójának felújításáról

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetési tartalék terhére 200.000 Ft 
keretösszeget biztosít a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda intézmény részére, a Kossuth 
utcai  tagintézmény  gyermekmosdójának  felújítására.  A  felújítási  munkálatokat  a  MESZ 
végezze el. 

Felelős: Nagy Imre polgármester
              Domonkosné Juhász Judit mb. vezetőóvónő
              Horváth Péter mb.intézményvezető
Határidő: azonnal

Loy Lászlóné iskolaigazgató: A szennyvízcsatorna miatt az iskola folyosója meg lett bontva. 
Ezt a folyosórészt le kellene járólapozni. 

Nagy Imre polgármester: Kéri az iskolaigazgatót, hogy számolja össze a felújítás költségeit.

Loy Lászlóné iskolaigazgató: A tető minden esőzéskor beázik, de a javítás folyamatban van.

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy Hudák Péter árajánlatot adott rágcsálóirtásra. Az 
ajánlata  bruttó  1.180.000  Ft.  Ismerteti  az  ajánlat  tartalmát.  Véleménye  szerint  ez  egy  jó 
ajánlat.
Szavazásra  teszi,  aki  egyetért  Hudák  Péter  vállalkozó  megbízásával,  az  árajánlat 
elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
215/2012.( VIII.7.) határozata

Megbízás rágcsálóirtásra 



A Képviselő-testület

1. Hudák  Péter  egészségügyi  gázmester  vállalkozót  (székhely:  3779  Alacska, 
Vörösmarty u. 40.) bízza meg Sajóbábony város közigazgatási területén elvégzendő 
rágcsálóirtással.
A munkálat  elvégzésének költsége  bruttó  1.180.000 Ft,  mely  összeget  a  2012.  évi 
költségvetési tartalék terhére biztosít. 

2. Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés  aláírására.  A  szerződés 
megkötésekor figyelemmel kell lenni a vállalkozó által (2012. július 28. napján) adott 
árajánlatra.

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a SAG Kft. vállalkozástól holnap jönnek helyszíni 
bejárásra a sporttelep mellé.
A Sajóbábony, külterületi nyomvonal áthelyezése folyamatban van, a munkadíj 230.000 Ft, 
nyilatkozni kellett arról, hogy az érintett földrészletek peres ügyek alatt nem állnak.
A zöldfelületi terv elkészítése majdnem készen van, holnap jön megbeszélésre a tervező.

Dr. Varga Eszter  képviselő elmondja,  hogy Hronyecz Norbert  SVSE elnök beszámolt  a 
sport  pénzügyi  helyzetéről.  A  pénzügyi  bizottság  digitális  főkönyvi  könyvelést  kért  az 
elnöktől, erre egy hónap határidőt adtak.
Hronyecz  Norbert  elmondta,  hogy  még  nem  történt  meg  az  elnökváltás  bejegyzése.  A 
pénzügyi  bizottság  egyhangúan  elfogadta  a  beszámolót.  Az  SVSE  elnök  kérte,  hogy  a 
támogatás második részletét utalja át az önkormányzat, vagyis 3 millió forintot.
Meg kell beszélni, hogy jövőre kapjon-e az SVSE támogatást.

Gazda Lajos alpolgármester: Addig nem utalna pénzt,  amíg nincs  bejegyezve  az elnök. 
Esetleg a támogatás felét adná meg. 

Dr. Varga Eszter képviselő: A támogatást nem az elnök kapja, hanem az egyesület.

Bencs Gábor képviselő javasolja, hogy két részletben adják a támogatást.

Nagy  Imre  polgármester: Aki  egyetért  azzal,  hogy  az  SVSE  részére  adott  támogatás 
összegét, azaz 3 millió forintot két részletben kapja meg, úgy, hogy az első részletet augusztus 
17-ig, a másodikat pedig bejegyzéskor, mely vélhetően október hónapban rendeződik, kérem, 
kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2012.( VIII.7.) határozata

Az SVSE részére megállapított önkormányzati támogatás utalásának ütemezéséről



A  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  az  SVSE  részére  megállapított  2012.  évi 
önkormányzati  támogatás  második  félévi  időarányos  részét  (3.000.000  Ft)  két  egyenlő 
részletben biztosítja. Első részlet utalásának határidejét 2012. augusztus 17. napjában, míg a 
második részlet utalásának határidejét 2012. október 30. napjában határozza meg. 

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Bencs  Gábor  képviselő elmondja,  hogy  a  településfejlesztési  bizottság  bejárást  tartott  a 
kátyúzással kapcsolatban. Ismerteti az érintett területeket. 

Nagy  Imre  polgármester: Az  idén  még  nem  volt  Sajóbábonyban  kátyúzás.  Összesen 
239,5  m2 területet  kell  javítani.  Előzetes  számítások  alapján  ez  1.481.000  Ft-ba  kerülne. 
Szavazásra  teszi,  aki egyetért  azzal,  hogy 1.481.000 forintot  határozzon meg a testület  az 
útjavításokra, kérem, kézfeltartással szavazzon.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
217/2012.( VIII.7.) határozata

Keretösszeg meghatározása kátyúzás céljára

A képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  Sajóbábony  belterületén  elvégzendő  kátyúzásra,  a 
2012.  évi  költségvetési  tartalék  terhére  1.481.000  Ft  azaz  Egymillió-
négyszáznyolcvanegyezer forint összeget biztosít.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Bencs  Gábor  képviselő: A  postánál  egy  lépcsőfokot  kell  készíteni,  mert  nagy  a 
szintkülönbség.

Gazda Lajos alpolgármester:  A Vörösmarty utcán vannak olyan fák, amelyek felérnek a 
villanyvezetékekig. Az ÉMÁSZ-szal fel kell venni a kapcsolatot. 
A közterület-felügyelő szólt, hogy a közcélú dolgozóknak nem tud szerszámot adni a munka 
elvégzéséhez.
A tűzcsapokat felül kell vizsgálni. A falusi buszmegállóba, Soósék előtt ülőlehetőséget kell 
biztosítani. 

Nagy Imre polgármester: A testület 179/2012. (VII.10.) határozatával döntött arról, hogy az 
Arany J. utcán lévő szennyvízhálózatot az idén felújítja. Három árajánlatot szereztünk be.
Ismerteti az árajánlatokat.
Dönteni kell, hogy melyik vállalkozást bízzuk meg. A SILEX 94 Kft. vállalkozás ajánlata a 
legkedvezőbb, javasolja a munkálatok elvégzésére.
Szavazásra  teszi,  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  SILEX  94  Kft.  vállalkozást  bízza  meg  az 
önkormányzat a munkálatok elvégzésével, a vállalkozás által adott árajánlat szerint, kérem, 
kézfeltartással jelezze.



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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2012.( VIII.7.) határozata

SILEX 94 Kft. megbízása Sajóbábony, Arany J. utca szennyvízhálózatának  felújítására

A Képviselő-testület 

1.  Úgy  döntött,  hogy  a  Sajóbábony,  Arany  János  utcai  szennyvízhálózat  rekonstrukciós 
munkálatainak elvégzésével a SILEX 94 Kft. vállalkozást bízza meg. 
2. A kivitelezés költsége 9.907.502 Ft + ÁFA, mely összeget a 2012. évi költségvetési tartalék 
terhére biztosít.
3.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés  aláírására,  a  szerződés 
megkötésekor figyelembe kell venni a 2012. július 2. napján készített árajánlatban foglaltakat.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb hozzászólás nem volt.

Nagy Imre polgármester:  Elmondja,  hogy a továbbiakban zárt  ülésen tárgyalnak,  a nyílt 
ülést bezárja.

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)

k.m.f.

Likai-Tóth Adél Nagy Imre
             jegyző                            polgármester 

             
Gazda Lajos                          Bencs Gábor
 jkv.hitelesítő           jkv.hitelesítő


