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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 

 
2013. szeptember 16. 

 
napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Határozat szám Megnevezése 
 

249/2013. (IX.16.) 
önkormányzati határozata 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők 
személyéről. 

250/2013. (IX.16.) 
önkormányzati határozata 

A Sajó Dekor Kft. megbízásáról. 
(kapubejárók aszfaltozására) 

251/2013. (IX.16.) 
önkormányzati határozata 

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

252/2013. (IX.16.) 
önkormányzati határozata 

A sajóbábonyi lakóhelyű középiskolás, főiskolás, 
egyetemista diákok tanévkezdési támogatásáról. 

253/2013. (IX.16.) 
önkormányzati határozata 

Balogh Károly megbízása a „Beruházási épület” és a 
„volt Makont épület” önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékbecslésének elkészítésére. 

254/2013. (IX.16.) 
önkormányzati határozata 

Sajóbábony, külterület 024/83 hrsz-ú ingatlan 
vásárlásáról. 

255/2013. (IX.16.) 
önkormányzati határozata 

A 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzat Ösztöndíjpályázatához való 
csatlakozásról. 

256/2013. (IX.16.) 
önkormányzati határozata 

Kelemen Zsolt kérelméről 
(kapubejáró betonozása). 

257/2013. (IX.16.) 
önkormányzati határozata 

A „városdal” megzenésítésének költségéről. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  2013.  szeptember 16. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülése. 
 
Az ülést vezeti: Nagy Imre polgármester 
 
Szavazati joggal, jelen vannak:  

- Nagy Imre polgármester, 
- Gazda Lajos alpolgármester,  
- Lakatos Jenő képviselő, 
- Ráduly József képviselő, 
- Sebők Lajos képviselő. 
- Bencs Gábor képviselő. 

 
Távol maradt:  

- Dr. Varga Eszter képviselő, 
 
(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Meghívottként jelen van:  

- Király Gáborné aljegyző 
 

Meghívottként távol maradt: 
- Likai-Tóth Adél jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: Alexa Edit igazgatási előadó 
 
Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. 
 
Kéri, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelöli Ráduly József és Sebők Lajos képviselőket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Imre polgármester: aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, valamint a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyével, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását, a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, és az 
alábbi határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
249 /2013.(IX.16.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 
A Képviselő-testület  
az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg 

1. Az ÉMOP-2011-3.2.1/D-11-2011-0039 azonosító számú „Belterületi vízrendezés 
Sajóbábonyban” elnevezésű pályázat megvalósítása során keletkezett burkolati hibák 
kijavításának megtárgyalása, a kivitelező személyének kiválasztása. 

2. A Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2012. (VII.27.) 
önkormányzati határozata módosításának megtárgyalása. 

3. A sajóbábonyi lakóhelyű középiskolások, főiskolások és egyetemisták tanévkezdési 
támogatásának megtárgyalása. 

4.  Indítványok, bejelentések 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők Ráduly József és Sebők Lajos képviselő. 
 

1. napirendi pont: Az ÉMOP-2011-3.2.1/D-11-2011-0039 azonosító számú „Belterületi 
vízrendezés Sajóbábonyban” elnevezésű pályázat megvalósítása során keletkezett 
burkolati hibák kijavításának megtárgyalása, a kivitelező személyének kiválasztása. 

 
Nagy Imre polgármester: az előző képviselő-testületi ülésen döntöttünk arról, hogy 
árajánlatokat kérünk és azok alapján választjuk ki, hogy melyik vállalkozót bízzuk meg a 
vízelvezető árkok rekonstrukciója során felbontott, ingatlanokhoz vezető bejárók 
aszfaltozásával, helyreállításával. 
Három árajánlattal rendelkezünk. Árajánlatot tett a Szuper Rood Kft., a Gipsz-Szer Bau Kft., 
és a Sajó Dekor kft. 
 
Ajánlataik a következők: 

- Szuper Rood Kft. ajánlata: AC8-as aszfaltkeverékből kézi terítéssel 5 cm vastagságban 
2.500, Fr/ m2+ 27% Áfa. 

- Gipsz-Szer Bau Kft. ajánlata: kivágás, sitt elszállítás, portalanítás, felület emulziós 
kezelése, meleg aszfalt terítése 4 cm vastagságban AC8-as keverékből 3.500, 
Ft/m2+27% Áfa. 

- Sajó Dekor Kft. ajánlata: AC-8J aszfalt terítése átlag 4 cm vastagságban 
kapubejáróban 2.475 Ft/m2;  mészkőmurva 0/32 terítése kapubejáróban, padkára 5 cm 
vastagságban 320 Ft/ m2, az árak a Áfa összegét nem tartalmazzák. A vállalkozás 
ajánlata, hogy elvégzi a fenti árban a hézagvágást, hézagvágóval, a betonfelület 
portalanítását, valamint az emulzió permetezését. 

 
Lakatos Jenő képviselő: a vállalkozó személyének kiválasztása során vegyük figyelembe a 
korábbi beruházások során most felmerülő problémákat, és nagy körültekintéssel válasszunk 
ki a beruházó személyét. 
A Béke útnak nagyon rossz az aszfaltozása. Nagyon kell figyelni a garancia idejére és a 
bedolgozott anyag minőségére. 
 
Nagy Imre polgármester: a legkedvezőbb ajánlat a Sajó Dekor Kft. részéről érkezett. 
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Lakatos Jenő képviselő: a Dankó Pista utca kivitelezésekor is azt mondták, hogy 5 cm-es 
lesz az aszfaltozása, aztán a végén 3 cm-es lett. 
 
Nagy Imre polgármester: egy cégnek van referenciája, ez a Gipsz-Szer Bau Kft, de az ő 
ajánlatuk a legmagasabb. 
 
Sebők Lajos képviselő: 1.270, Ft/m2 árral magasabb ajánlatot adtak be, mint a 
legalacsonyabb árat ajánlók. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: 2.672 Ft/m2, ez több mint három millió forintos különbözetet 
jelent. 
 
Sebők Lajos képviselő: hol van helyileg ez a cég? 
 
Nagy Imre polgármester: Heves megyébe. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: az is kérdés, hogy hogyan kérjük az aszfaltozást a járda 
szélétől az útig és a padka legyen zúzottkővel borított? 
Figyelembe kell venni, hogy egy kapubejáró körülbelül 14-16 m2. 
 
Nagy Imre polgármester: amikor a teljesítést igazoljuk, akkor a kivitelezők hozzák a 
szükséges eszközt, és pontosan felmérik az aszfaltozott terület négyzetméterét, és ez lesz a 
számlázás alapja. Ez a legjobb gyakorlat. 
 
Sebők Lajos képviselő: van ahol az út járdához csatlakozik, van ahol nem, az aszfaltozás 
akkor a kerítés vonaláig lesz elkészítve? 
 
Nagy Imre polgármester: igen. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: azt fogjuk aszfaltozni, ami jelenleg le van betonozva vagy 
murvázva. 
 
Nagy Imre polgármester: ahol nincs járda, ott menjen el az aszfaltozás a kerítés vonaláig. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: így jó. 
 
Nagy Imre polgármester: előre meg fogjuk beszélni a kivitelezővel, hogy hogyan kérjük a 
munka elvégzését. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: azt javaslom, hogy válasszuk a Sajó Dekor kft. ajánlatát. 
 
Sebők Lajos képviselő: fontos lenne, hogy megegyezzünk a fizetés módjában. 
Javaslom, hogy a munkálatok befejezését követő 14 napon túl fizessünk, mert ha probléma 
merülne fel, akkor azonnal kérhetnénk a hiba javítását. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: milyen probléma az, amelyik jelentkezik két hét alatt? 
Egyebek mellett pedig tudjuk, hogy a kifizetést megelőző az átvételi eljérás. 
 
Sebők Lajos képviselő: át lehet nézni a területet, ha problémát észlelünk, akkor meg lehet 
csináltatni. 
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Bencs Gábor képviselő: a kivitelezést 2013. december 31-el kell befejezni, szerintem amíg a 
Norda a beruházási területet át nem veszi, addig mi ott nem végezhetünk aszfaltozási 
munkákat. 
 
Sebők Lajos képviselő: akkor meg kell kérdezni a Nordától, hogy lehet-e aszfaltozni, a 
műszaki átadás előtt.  
 
Gazda Lajos alpolgármester: ragaszkodni fogok hozzá, hogy az átjárók legyenek teherrel 
ellenőrizve. 
 
Ráduly József képviselő: ez jó ötlet, körülbelül 12 tonnával meg kell rakni egy teherautót és 
rámenni vele minden kapubejáróra. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: ha eltörik a beton, akkor kérni kell, hogy betonozzák újra. 
 
Nagy Imre polgármester: akkor a Nordát kellene megkérdezni először. 
 
Lakatos Jenő képviselő: de akkor mi lesz az aszfaltozással? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: javaslom, hogy kérdezzük meg a Nordát, majd a  véleményük 
birtokában ismét hozzuk a kérdést a testület elé. 
 
Lakatos Jenő képviselő: akkor nem kellene szerződést kötni, lehet, hogy lesz más jelentkező 
is. 
 
Bencs Gábor képviselő: de ha a Norda engedi, akkor indulhat a kivitelezés, és akkor jó lenne 
tudni, hogy kivel kötünk szerződést, hogy ezért ne kelljen ismét testületi ülést tartani. 
 
Lakatos Jenő képviselő: a Norda december 31-el veszi át a területet? 
 
Nagy Imre polgármester: igen. 
 
Lakatos Jenő képviselő: én nem javaslom a Gipsz-Szer Bau Kft-t, mivel túl magas az 
árajánlata. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: mindenképpen ott kell lenni a kivitelezővel, és figyelni kell, 
milyen vastagságú aszfaltot tesznek le, én azt mondom, hogy döntsünk. 
 
Nagy Imre polgármester: amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy 
szavazzunk. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a Sajó Dekor Kft. ajánlatát a képviselő-testület elfogadja,  megbízza 
a Sajóbábony, Kossuth utca, Ady Endre utca, Rákóczi utca, Gárdonyi  utca közterületen lévő 
kapubejárók aszfaltozási munkálatainak kivitelezésével, valamint egyetért azzal,hogy a 
vállalkozási díj összegét a költségvetési tartalék terhére biztosítja az önkormányzat, az kérem, 
hogy kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
250/2013.(IX.16.) önkormányzati határozata 

 
A Sajó Dekor Kft. megbízásáról 

(kapubejárók aszfaltozása) 
 

A képviselő-testület 
1. Úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Sajóbábony, Kossuth utca, Ady 
Endre utca, Rákóczi utca, Gárdonyi utca közterületen lévő kapubejárók aszfaltozási 
munkálatainak elvégzésével a Sajó Dekor Kft. vállalkozást bízza meg. 
2. A kivitelezés költségét (kapubejárók aszfaltozása 3.000 Ft / m2 +ÁFA, padka helyreállítás 
múrvával 320 Ft / m2 +ÁFA) a költségvetési tartalékból biztosítja. 
3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a szerződés 
megkötésekor figyelembe kell venni a vállalkozás 2013. október 13. napján készített 
árajánlatát. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. napirendi pont: Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete 208/2012. 

(VII.27.) önkormányzati határozata módosításának megtárgyalása. 
 
Nagy Imre polgármester: kérem Aljegyző Asszonyt, hogy tájékoztasson minket a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
Király Gáborné aljegyző: a Képviselő-testület 2012. július 27. napján tartott rendkívüli 
ülésén a 208/2012. (VII.27.) önkormányzati határozattal meghozta az „ÉMOP-2011-3.2.1/D 
kódszámú helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztési célú pályázat önrésze 
változtatásáról” tárgyú határozatát, melynek most a módosítására lenne szükség, a projekt 
megvalósítása helyszíneinek helyrajzi számai közé be kellene emelni a9 9, 121, 154, 155, 
578, 721 hrsz-.-ú területeket. 
 
Nagy Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy 
szavazzunk. 
 
Aki egyetért azzal, 208/2012. (VII.27.) számú „ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú helyi és térségi 
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztési célú pályázat önrésze változtatásáról” tárgyú 
határozat módosításaként a megvalósítási helyszínek helyrajzi számai közé bekerüljön a 99, 
121, 154, 155, 578, 721, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
251/2013.(IX.16.) önkormányzati határozata 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 208/2012. (VII.27.) 

önkormányzati határozata módosításáról 
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Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Észak-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott és elnyert ÉMOP-3.2.1/D-11-
2011-0039 azonosítószámú pályázat megvalósítási helyszíneinek helyrajzi számait az alábbi 
sajóbábonyi helyrajzi számokkal egészíti ki: 
 
99, 121, 154, 155, 578, 721. 
 
A projekt megvalósítási helyszíneinek helyrajzi száma: 
 

016/10 076/18 076/19 077 
082 99 121 154 
155 156 243 391 
393 394 405 444/1 
466/1 522 578 668 
684 687 721 779 
780 783/17 Sajókeresztúr 041 

 
A 208/2012. (VII.27.) önkormányzati határozat egyebekben változatlan. 
 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. napirendi pont: A sajóbábonyi lakóhelyű középiskolások, főiskolások és egyetemisták 

tanévkezdési támogatásának megtárgyalása. 
 
 
Nagy Imre polgármester: Előző üléseken már döntöttünk az általános iskolás gyerekek 
tankkönyv támogatásáról. Kérem, hogy a középiskolában és a felsőoktatásban tanuló diákok 
támogatását tárgyaljuk meg. 
 
Ráduly József képviselő: Javaslom, a támogatás egyezzen meg az elmúlt évek 
támogatásával. 
 
Lakatos Jenő képviselő: egyetértek, középiskolás 15 000 Ft, főiskolás, egyetemista, ha 
nappalin jár, úgy 20 000 Ft támogatásban részesüljön. 
 
Ráduly József képviselő: A támogatás igénybe vételéhez iskolalátogatási igazolást kell 
bemutatni. 
 
Nagy Imre polgármester: Ha egyéb kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem. Aki 
egyetért azzal, hogy az önkormányzat a sajóbábonyi lakóhelyű középiskolások számára 
tizenötezer forint összegű, a nappali tagozatos főiskolások és egyetemisták számára húszezer 
forint összegű támogatást biztosítson, a támogatás fedezete a költségvetésben rendelkezésre 
áll, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
252/2013.(IX.16.) önkormányzati határozata 

 
A sajóbábonyi lakóhelyű középiskolás, főiskolás, egyetemista diákok tanévkezdési 

támogatásáról 
 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a sajóbábonyi lakóhelyű középiskolások számára 
15.000 Ft / fő  összegű, a nappali tagozatos főiskolások és egyetemisták számára 20.000 Ft / 
fő összegű támogatást biztosít.  
A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésben rendelkezésre áll 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester: az Ipari Parkban lévő „beruházási épület” és a „Makont épület” 
szóba került már a képviselő-testületi tagok között, de döntést még ez idáig nem hoztunk. El 
kellene döntenünk, hogy az állagmegóvás érdekében költsünk az épületekre, vagy 
értékesítsük? A 2013. évi költségvetésünkbe nem terveztünk az épületek felújításra forrást. 
Van-e ajánlat a felújításra? 
 
Sebők Lajos képviselő: igen, a beruházási épület tetőjavítására az ajánlat 3,5 millió forintról 
szól. Véleménye szerint a felújítást el kellene végeztetni. 
 
Bencs Gábor képviselő: ha nem csinálunk vele semmit, nem költünk az állagmegóvásra, 
akkor rövid időn belül tönkre fog menni. 
 
Nagy Imre polgármester: Forgalomképes vagyonról beszélünk. Jelen ülésen arról döntsünk, 
hogy az értékbecslések elkészítésére kérjük fel Balogh Károly műszaki és ingatlanforgalmi 
igazságügyi szakértőt.  
Van-e további kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, úgy kérem, hogy szavazzunk. 
Aki egyetért azzal, hogy az Ipari Parkban lévő „Beruházási épület”  024/129 hrsz-ú, valamint 
a „volt Makont épület” 024/9. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékbecslésének 
elkészítésével az önkormányzat bízza meg Balogh Károly műszaki és ingatlanforgalmi 
igazságügyi szakértőt, az kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
253/2013.(IX.10.) önkormányzati határozata 

 
 Balogh Károly megbízása a „Beruházási épület” és a „volt Makont épület”önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok értékbecslésének elkészítésére  
 

A képviselő-testület 
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1. Az Ipari Parkban lévő „Beruházási épület” 024/129 hrsz-ú, valamint a „volt Makont épület” 
024/9. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékbecslésének elkészítésével megbízza 
Balogh Károly műszaki és ingatlanforgalmi igazságügyi szakértőt. 
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: a Szig-M Bt. azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy a 
tulajdonában lévő Sajóbábony külterület 024/83 hrsz.-ú, 4 ha 1917 m2 alapterületű kivett 
ipartelep megnevezésű ingatlant, 4 millió 891 ezer forint összegen felajánlja az önkormányzat 
részére megvételre.  
 
Ráduly József képviselő: tehermentes az ingatlan? 
 
Nagy Imre polgármester: igen, ezt úgy kell érteni, hogy csak az önkormányzat 
jelzálogbejegyzése terheli. Az ingatlan az ajánlott árnál többet ér. Azt javaslom, hogy vegyük 
meg az ingatlant. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: én úgy tudom, hogy az épületre már van vevő. 
 
Nagy Imre polgármester: Erről nem tudok. Van-e további kérdés, hozzászólás, amennyiben 
nincs, úgy kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a Szig-M Bt. tulajdonában lévő 
Sajóbábony, külterület 024/83 hrsz.-ú, 4 ha 1917 m2 alapterületű, kivett ipartelep 
megnevezésű ingatlant az önkormányzat 4 millió 891 ezer forint összegért megvásárolja, a 
vételárat, az ügyvédi költséget az önkormányzat a 2013. évi költségvetési tartalék terhére 
megfizeti, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
254/2013.(IX.10.) önkormányzati határozata 

 
Sajóbábony, külterület 024/83. hrsz.-ú ingatlan vásárlásáról 

(Szig-M Bt. tulajdonostól) 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, 
1. A Szig-M Bt. (3711 Szirmabesenyő, Deák Ferenc u. 1.) 1/1 tulajdoni arányban tulajdonát 
képező, Sajóbábony, külterület 024/83 hrsz.-ú, 4 ha 1917 m2 alapterületű, kivett ipartelep 
megnevezésű ingatlant megvásárolja 4.891.000 Ft azaz Négymillió-
nyolcszázkilencvenegyezer forint áron.  
2. Az ingatlan vételárát, az ügyvédi költségét a 2013. évi költségvetési tartalék terhére 
biztosítja. 
3. Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nagy Imre polgármester: Minden évben csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz. A fedezetet a költségvetési rendeletben biztosítottuk 
eddig is. Javaslom, hogy csatlakozzunk a 2014. évi pályázathoz is. Amennyiben kérdés, 
hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Bursa 
Hungarica 2014. ösztöndíj-pályázati rendszerhez csatlakozzon, melynek fedezetére 
hatszázezer forint összeget különítsünk el a 2014. évi költségvetésben, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
255/2013.(IX.10.) önkormányzati határozata 

 
 

A 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról 

 
A Képviselő-testület úgy döntött 
1. Sajóbábony Város önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica 2014. évi ösztöndíj-
pályázati rendszerhez, melynek fedezetére 600.000 Ft azaz Hatszázezer forint összeget 
különít el a 2014. évi költségvetésben. 
2. Felhívja a jegyzőt, hogy a fenti döntést a 2014. évi költségvetési rendelet tervezésekor 
vegye figyelembe. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal és értelemszerűen. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Az Arany János utcán az orvosi rendelő utáni épület előtt be 
van szakadva az aszfalt, balesetveszélyes. 
Az Arany János és a Bocskai utca sarkán van egy rövid szakasz, amit pótlólag készítettek, ott 
van két lépcső, ami be van rogyva. 
 
Nagy Imre polgármester: ott csőtörés volt, és kimosta az alapot. 
 
Lakatos Jenő képviselő: 10 méter hosszan kimosta a víz az utat. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: az iskola tetejével kapcsolatban beszéltem Horváth Péterrel, 
felmérték a problémát, a felhatalmazást az anyagrendelésre megkapták, hét végére meglesz az 
anyag, jövő héten kijavítják. 
 
Nagy Imre polgármester: ez nekünk körülbelül 100.000, Ft-os összeget fog jelenteni. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: az iskola kazánjának kijavítása ügyében beszéltem Zolival, azt 
mondta, hogy ha engedélyezzük neki, hogy szétszerelje a kazánt, akkor ő meg fogja tudni 
mondani, hogy mi a baj és meg fogja tudni mondani, hogy mennyibe kerülne a javítás. 
 
Lakatos Jenő képviselő: nem lett volna szabad a gáz felügyeletet korábban végző céggel 
felmondani a szerződést. 
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Nagy Imre polgármester: az óvodai kazán is tönkrement. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: az ugye egy 40 kw-os kazán volt? 
 
Nagy Imre polgármester: igen, az volt. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: nekem van egy ilyen kazánom, ami használaton kívül van, én 
azt szívesen felajánlom az óvoda részére. 
 
Nagy Imre polgármester köszönjük alpolgármester úrnak a felajánlást, szólni fogok a 
városüzemeltetésnek és menni fognak érte. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: visszatérve az iskolai kazánra, először fel kell tárni a hibát, ez 
körülbelül egy három napos munka lesz. 
 
Sebők Lajos képviselő: ki van lyukadva a kazán? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: igen, nincs a rendszerben víz, ha nem lesz fűtés, jönnek majd 
a panaszok. 
 
Lakatos Jenő képviselő: mindenképpen meg kell csinálni. 
 
Gazda Lajos alpolgármester a szétszedéshez nem kell gázos engedély, csak a 
visszaszereléshez. 
 
Bencs Gábor képviselő: a problémát jelezni kell a KIK felé is. 
 
Nagy Imre polgármester: akkor abban maradunk, hogy a városüzemeltetési csoport nézze 
meg a problémát. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Rácz Lajos fordult hozzánk azzal a panasszal, hogy a 
térkövére ráöntötték a betont, ami ettől tönkrement, ezt a benyújtott fényképekkel is 
bizonyítja. 
 
Bencs Gábor képviselő: a Településfejlesztési Bizottság megnézi. 
 
Nagy Imre polgármester: mit kér? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: nem tudom. 
Koltai Istvánné azt mondta, hogy megcsinálja a bejárót, de járuljunk hozzá a költségekhez. 
 
Nagy Imre polgármester: engedélyezzük neki. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Kelemen Zsolt Sajóbábony, Kossuth u. 105. szám alatti lakos 
kéri, hogy netonozással állítsuk helyre a kapubejárót. 
 
Nagy Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy 
szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy Kelemen Zsolt Kossuth u. 105. szám alatti lakos 
kérelmének helyt adjunk, így a Sajóbábony, Kossuth u. 105. szám alatti ingatlan közterületen 
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lévő kapubejárójának betonozását az önkormányzat elvégzi, az kérem, hogy kézfeltartással 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
256/2013.(IX.16.) önkormányzati határozata 

 
Kelemen Zsolt kérelméről 
(kapubejáró betonozása) 

 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Kelemen Zsolt Kossuth u. 105. szám alatti lakos 
kérelmének helyt ad, így a Sajóbábony, Kossuth u. 105. szám alatti ingatlan közterületen lévő 
kapubejárójának betonozását az önkormányzat elvégzi. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Gazda Lajos alpolgármester: övárok problémája lenne a következő.  
Hívott az alvállalkozó Erdődi István, probléma van az egyik helyi lakossal, kimentünk, 
megnéztük, nincs ott semmilyen probléma. 
Többen jelezték a településen, hogy milyen jó lenne, ha Juhászné továbbra is végezné az 
idősek gondozását. 
 
Nagy Imre polgármester: őt a Baptista Egyház foglalkoztatta. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: az idősek nagyon hiányolják ezt a fajta tevékenységet. 
 
Nagy Imre polgármester: a céget átvette egy civil ember, ő olyan feltételeket szabott, hogy 
azt már Juhászné nem tudta vállalni.  
 
Gazda Lajos alpolgármester: van-e rá mód, hogy legyen az önkormányzatnak ilyen irányú 
szolgáltatása? 
 
Nagy Imre polgármester: nem tudom, senki nem vállalja. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: nem tudjuk mi biztosítani? 
 
Nagy Imre polgármester: talán a családsegítő szolgálat. 
 
Király Gáborné aljegyző: de nekik nem ez a feladatuk. 
 
Ráduly József képviselő: mi nem tudjuk őt továbbalkalmazni? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: hány főről van szó? 
 
Nagy Imre polgármester: 10-12 főről beszélhetünk. 
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Gazda Lajos alpolgármester: nagyon meg voltak vele elégedve az idősek. Nézzük meg, 
hogy milyen jogi és anyagi feltételei vannak a foglalkoztatásának és a következő ülésen 
beszéljünk róla. 
 
Nagy Imre polgármester: Csizmár József fordult kérelemmel a testület felé, hogy biztosítsuk 
foglalkoztatását. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: célmunkára lehetne foglalkoztatni, jó munkája van. 
 
Bencs Gábor képviselő: a falusi óvodába is jó munkát végzett. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: ha van olyan munka, vegyük fel, szerződéssel. 
 
Nagy Imre polgármester: nyílt ároknál több csövet találtak a földben, fel kellene tárni, hogy 
pontosan milyen csövek azok. A kivitelező ajánlotta, hogy a csöveket összeköti a 
szennyvízcsövekkel. 
 
Sebők Lajos képviselő: ez így biztonságos? 
 
Nagy Imre polgármester: igen, az. 
Ennek költsége meghaladná a 3 millió forintot. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: alkudni kell. 
 
Bencs Gábor képviselő: csináljuk inkább jövő évben. 
 
Ráduly József képviselő: mi van a hulladékudvarral? 
 
Nagy Imre polgármester: hoznak két fuvar kavicsot, arra megy a mészkőzúzalék, ez 
480.000, Ft bruttó ár. 
 
Sebők Lajos képviselő: mennyire emelik ki? 
 
Nagy Imre polgármester: 80 cm-re. 
 
Sebők Lajos képviselő: erre megy az aszfalt? 
 
Nagy Imre polgármester: igen, majd ha szükség lesz rá. 
A felnőttképzés beindulásakor kötöttünk egy szerződést, 20.000, Ft/ hó összegre, ezt az 
összeget a cég nem fizette meg az önkormányzat felé, az iskola átadását követően a szerződést 
a KIK újratárgyalta, majd 120.000, Ft/ hó összeg mellett a szerződést újra megkötötték, 
azonban a díjat a KIK felé sem fizették meg. 
Most a cég megkeresett, hogy szeretnék bérbe venni a Művelődési Házat felnőttképzés 
tartásának céljából, én azonban ismerve az előzményeket, nem javaslom a szerződés 
megkötését a testületnek. 
 
Bencs Gábor képviselő: szerintem sem kellene odaadni. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: hány fő képzéséről beszélünk? 
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Nagy Imre polgármester 20-30 főről. 
 
Bencs Gábor képviselő: javaslom, hogy a CBA melletti tér közepére fessünk fel egy sávot, 
hogy ott lehessen árusítani, mert nagyon csúnya dolgokat művelnek ott az árusok. 
 
Sebők Lajos képviselő: szerintem az sem érne semmit. 
 
Lakatos Jenő képviselő: a közterület-felügyelőnek kellene többet jelen lennie a területen. 
 
Bencs Gábor képviselő: jelezni szeretném, hogy elromlott a számítógépem, elvittem 
szerelőhöz, aki 35.000, Ft-ért megcsinálta, a számlát hoztam a javításról. 
 
Nagy Imre polgármester: A városdallal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy annak 
szövegét Sólyom Sándor DSZK igazgató úr szerezte. A városdal megzenésítéséhez 100.000 
forintra volna szükség. A zeneszerző munkát Szakszon Csaba vállalkozó végezte. 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a 
„városdal” megzenésítésére az önkormányzat 100.000 Ft összeget biztosítson a költségvetési 
tartalék terhére, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2572013.(IX.16.) önkormányzati határozata 

 
A „városdal” megzenésítésének költségéről 

 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „városdal” megzenésítésének költségére 100.000 Ft 
azaz Százezer forint összeget biztosít a költségvetési tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Nagy Imre polgármester az ülést 
bezárta. 

kmf. 
 

 
            Nagy Imre                                                                          Likai-Tóth Adél 
            polgármester  jegyző 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
             Ráduly József        Sebők Lajos 

    képviselő            képviselő 
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