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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  2013.  október 14. 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 

Dr. Varga Eszter képviselő 

 

Távol maradt:  
Bencs Gábor képviselő 

 

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

 

Meghívottként jelen van: 

Likai-Tóth Adél jegyző 

 

 

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 dr.Varga Eszter és Lakatos Jenő 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

258 /2013.(X.14.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

A Képviselő-testület  

az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg 

1. Tükörcserepek Sajóbábony című könyv legyártatásának megtárgyalása. 

2. Iskolai intézményi tanácsba való delegálás megtárgyalása 

3. Indítványok, bejelentések 

4. Kitüntető cím adományozásának megtárgyalása. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők dr.Varga Eszter képviselő és Lakatos Jenő képviselő. 

 

 

1. napirendi pont: Tükör Cserepek Sajóbábony című könyv legyártatásának 

megtárgyalása 

 

 

 

Nagy Imre polgármester: Lovas Tiborné, a Tükörcserepek Sajóbábony című könyv szerzője 

jelezte, hogy az anyaggal elkészült. Ahhoz, hogy karácsonykor át tudjuk adni, illetve át tudjuk 

venni a könyvet, a legyártatásról gondoskodnunk kell. Javaslom, a munkát a Lipton Kft.-től 

rendeljük meg. 1000 példányszámban készíttessük el a könyvet. 

 

Sebők Lajos képviselő: Véleménye szerint akár többet is készíthetnének belőle, és el lehetne 

juttatni minden sajóbábonyi háztartásba egyet, úgymond karácsonyi ajándékként. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Javasolja, maradjon az 1000 példány, hiszen amikor az 

önkormányzat úgy döntött, a könyvet elkészítteti, szó nem volt arról, hogy az karácsonyi 

ajándék lesz. A karácsonyi ajándékozás, valamint a Tükörcserepek Sajóbábony című könyv 

legyártatása két elkülönülő tárgy, most az utóbbira, vagyis a könyv legyártatása kérdésére kell 

koncentrálnunk. 

 

Nagy Imre polgármester: A vállalkozás a könyv legyártása mellett, ellenszolgáltatás nélkül 

vállalja az ünnepélyes átadásra szóló meghívók legyártását, továbbá 1000 darab sajóbábonyi 

falinaptár elkészítését. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem, aki 

egyetért azzal, hogy az önkormányzat Lovas Tiborné: Tükörcserepek Sajóbábony című könyv 

1000 példányszámban való legyártásával a LITOPLAN Kft. (3700 Kazincbarcika, Mátyás 

király út 56/B.) vállalkozást bízza meg, a vállalkozási díjat 3.480.000 Ft + 5 % Áfa összegben 

határozzuk meg, melyet az önkormányzat a 2013. évi költségvetési tartalék terhére 

biztosítunk, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

 

 



Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

259/2013.(X.14.) önkormányzati határozata 

 

A LITOPLAN Kft. megbízásáról 

(Lovas Tiborné: Tükörcserepek Sajóbábony című könyv legyártására) 

 

A Képviselő-testület úgy döndött 

1.  Lovas Tiborné: Tükörcserepek Sajóbábony című könyv 1000 példányszámban való 

legyártásával a LITOPLAN Kft. (3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B.) vállalkozást 

bízza meg. 

2. A vállalkozási díjat 3.480.000 Ft + 5 % Áfa összegben határozza meg, melyet az 

önkormányzat a 2013. évi költségvetési tartalék terhére biztosít. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Iskolai intézményi tanácsba való delegálás megtárgyalása 

 

 

Nagy Imre polgármester: A Deák Ferenc Általános Iskola intézményi vezetője Loj Lászlóné 

azzal kereste meg Önkormányzatot, hogy a nemzeti köznevelési szóló 2011. évi CXC. 

törvény 73. § (4) bekezdése szerinti Intézményi tanács létrehozásához az önkormányzat tagot 

delegáljon. A Köznevelési törvény értelmében, az iskolában a helyi közösségek érdekeinek 

képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési 

önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú 

képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. Amennyiben 

ezen meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi tanácsot a 

szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat 

delegáltjaiból kell létrehozni. Az Intézményi Tanács felállítása kötelező, amelyet a szülők, a 

nevelőtestület és az önkormányzat delegáltjai alkotnak.  

 

Lakatos Jenő képviselő: Javasolja, hogy Nagy Imre polgármestert delegálja az 

önkormányzat. 

 

Nagy Imre polgármester: Kérdés, más javaslat nincs, így szavazásra teszem, aki egyetért 

azzal, hogy az iskolai intézményi tanácsba az önkormányzat a polgármestert delegálja, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

 

 

 

 

 



Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

260/2013.(X.14.) önkormányzati határozata 

 

Iskolai intézményi tanácsba történő delegálásról 

 

 

A képviselő-testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése 

értelmében a Sajóbábonyban működő Deák Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába az 

Önkormányzat képviseletében Nagy Imre polgármestert delegálja. Megbízatása az intézményi 

tanács alakuló ülésétől a Képviselő-testület általi visszavonásig tart.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Indítványok, bejelentések: 

 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Legalább három fontos dolgot meg kell beszélnünk, és én 

szeretném, ha mindegyikben döntést is hoznánk. A csapadékelvezetéssel kapcsolatos 

mindhárom, azért kellene most dönteni, mert október közepét írunk, szerencsére most még az 

időjárás engedi a fontos munkák elvégzését. Először tájékoztatom a képviselő-testületet a 

tapasztalatokról, elmondom a javaslatot, és ha polgármester úr szavazásra teszi, úgy a döntés 

is megszülethetne. 

Lakatos Jenő képviselő társam milliószor jelezte a problémát, mely a Váci utca Gárdonyi és 

Kodály szakaszán jelentkezik. Esőzés esetén a csapadékvíz nem tud lefolyni, még onnan sem, 

ahol ki van építve az árok. Méréseket végeztünk, a helyzetet megpróbáltam ábrázolni egy 

rajzzal. (A rajzot bemutatja a képviselőknek.) 

 

Lakatos Jenő képviselő: Volt már arra példa, hogy 170 cm-es víz állt a pincékben, Jelcs 

Sándor még fényképet is készített róla. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Most volna itt az alkalom, hogy hosszútávra, megnyugtatóan 

rendezzük a Váci utca ezen szakaszán lévő gondot. Összesen hat hidat kellene átvágni, és a 

csapadékvíz elvezetőt cserélni kellene. Az árajánlat 80.000 Ft hidanként. 

 

Ráduly József képviselő: Kérdezi, hogy darabonként 80.000 Ft-ba kerülne? 

 

Gazda Lajos alpolgármester válaszol, igen, bruttó 80.000 Ft-ba kerülne, majd ismerteti 

részletesen a technológiát. 

Az elején jeleztem, hogy három dologról kívánok beszélni, a második a következő. 

A tájház előtti járdaszakasz rossz állapotban. A kapubejárók közötti szakaszt fel kellene 

újítani az egységes, rendezett utcakép kialakítása érdekében, arról nem is beszélve, hogy 

szándékunkban áll csinosítani, szépíteni a tájházat, a kertet, vagyis a portát, így nem mindegy, 

hogy a bejárata milyen állapotban van. A tájház rendezvényeink helyszíne lehet. A Kossuth 

utca 75-től a 83-ig kellene a felújítást elvégezni, a kapubejáró járdát aszfaltozni kellene, az 

ajánlat erre nettó háromezer forint négyzetméterenként. A kapubejáró járda közötti szakasz 

felújítására az ajánlat nettó ötezer-nyolcszáz forint folyóméterenként. 

A harmadik dolog, az Ördög-völgyi patak tisztítása, melyet időszerű lenne elvégeztetni. Erre 

is van ajánlat, nettó kettőszázötvenezer forint.  



 

Sebők Lajos képviselő: Azt nem vitatom, hogy a munkálatok elvégzése hasznos lenne, ám 

azt megkérdezem, hogy honnan lesz erre fedezet? 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A kapubejárók aszfaltozására tízmillió forintot gondoltunk, de 

nem kerül annyiba, úgy látom, abból a tízmillióból ezekre a feladatokra is jut, a kérdés csak 

az, hogy dönt a testület. 

 

Nagy Imre polgármester: Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra 

teszem, egyenként. Aki egyetért azzal, hogy a Sajóbábony, Kossuth utca 75-83. szám 

ingatlanok előtt lévő (kapubejárók közötti) járdaszakasz felújításával a SAJÓ DEKOR Kft. 

(3793 Sajóecseg, Jókai u. 52.) vállalkozást bízza meg az önkormányzat, a vállalkozási díj az 

következők szerint kerüljön megállapításra, kapubejáró járda aszfaltozása 3.000 Ft / m
2
 

+ÁFA, a kapubejáró közötti járda felújítása 5.800 Ft / fm + ÁFA, továbbá egyetért azzal, 

hogy az elszámolás a ténylegesen elvégzett és felmérési naplóban igazolt mennyiség alapján 

történjék, az önkormányzat a vállalkozási díj összegét a 2013. évi költségvetési tartalék 

terhére biztosítsa, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

261/2013.(X.14.) önkormányzati határozata 

 

A SAJÓ DEKOR Kft. megbízásáról 

(Tájház előtti járdaszakasz felújítására) 

 

A képviselő-testület úgy döntött 

1. A Sajóbábony, Kossuth utca 75-83. szám ingatlanok előtt lévő (kapubejárók közötti) 

járdaszakasz felújításával a SAJÓ DEKOR Kft. (3793 Sajóecseg, Jókai u. 52.) vállalkozást 

bízza meg. 

2. A vállalkozási díjat az alábbiak szerint állapítja meg: 

- kapubejáró járda aszfaltozása 3.000 Ft / m
2
 +ÁFA. 

- kapubejáró közötti járda felújítása 5.800 Ft / fm + ÁFA. 

Az elszámolás a ténylegesen elvégzett és felmérési naplóban igazolt mennyiség alapján 

történik. Az önkormányzat a vállalkozási díj összegét a 2013. évi költségvetési tartalék 

terhére biztosítja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Az Ördög-völgyi 

patakmeder tisztításával a Metrószer Kft. (3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Epres út 4.) 

vállalkozást bízzuk meg, a vállalkozási díj 330.730 +ÁFA összegben kerüljön megállapításra, 

melyet az önkormányzat a 2013. költségvetési tartalék terhére biztosít, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

 



A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

262/2013.(X.14.) önkormányzati határozata 

 

A METRÓSZER Kft. megbízásáról 

(Ördög-völgyi patak tisztítására) 

 

A képviselő-testület úgy döntött 

1. Az Ördög-völgyi patakmeder tisztításával a Metrószer Kft. (3561 Felsőzsolca, Ipari Park, 

Epres út 4.) vállalkozást bízza meg. 

2. A vállalkozási díj 330.730 Ft +ÁFA összeg, melyet az önkormányzat a 2013. költségvetési 

tartalék terhére biztosít. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy A Sajóbábony, Váci 

utca Kodály-Gárdonyi utcák közötti szakaszán 6 db meglévő híd (kapubejáró) átvágását 1 méter 
szélességben, a földtükör profil kanállal való megmunkálását, a kapubejárókba 400 mm átmérőjű 
KGPVC (vastag falú cső) elhelyezését (beépítését), a hidak eredeti állapotának visszaállítását, a 
Gárdonyi-Váci utca vízelvezető csomópontjánál lévő régi cső előfejének cseréjét 300-ról 600-ra (2 
fm),  helyrebetonozását, valamint 136 m2 nagyágú terület murvázását a Metrószer Kft. vállalkozással 

végeztessük el, a vállalkozási díj 721.118 Ft + Áfa összegben kerüljön megállapításra, a vállalkozási 

díjat a költségvetési tartalék terhére biztosítsa az önkormányzat, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

263/2013.(X.14.) önkormányzati határozata 

 

A METRÓSZER Kft. megbízásáról 

(Váci utca Kodály-Gárdonyi utcák közötti szakaszán 

 hídátvágásra, csapadékvíz elvezető cső elhelyezésére) 

 

 

A képviselő-testület úgy döntött 

1. A Sajóbábony, Váci utca Kodály-Gárdonyi utcák közötti szakaszán 6 db meglévő híd 

(kapubejáró) átvágásával, a földtükör profil kanállal való megmunkálásával, a kapubejárókba 

400 mm átmérőjű KGPVC (vastag falú cső) elhelyezésével, a hidak eredeti állapotának 

visszaállításával, valamint a Gárdonyi-Váci utca vízelvezető csomópontjánál lévő régi cső 

előfejének cseréjével 300-ról 600-ra (2 fm),  helyrebetonozásával, valamint 136 m2 nagyságú 



terület múrvázásával a  Metrószer Kft. (3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Epres út 4.) vállalkozást 

bízza meg. 

2. A vállalkozási díj 721.118 Ft + Áfa azaz Hétszázhuszonegyezer-száztizennyolc forint + 

Áfa összeg, melyet az önkormányzat a 2013. évi költségvetési tartalék terhére biztosít. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Már beszéltünk ma a tájházról, a következő javaslatom is a 

tájházzal kapcsolatos. Javaslom, hogy az ingatlan közkerítését készítsük el, fém oszlopokból, 

dróthálóval. Mindannyian tudjuk, miért van erre szükség, ezért nem részletezem.  

 

Lakatos Jenő képviselő: Egyetért a polgármesterrel. 

 

Nagy Imre polgármester: A vasanyaghoz hozzá tudunk jutni felvásárlói áron, azaz 

kilencven forint kilonként. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

264/2013.(X.14.) önkormányzati határozata 

 

Vasanyag beszerzéséről 

(Tájház közkerítéséhez) 

 

A képviselő-testület úgy döntött,  

1. A Sajóbábony, Kossuth u. 77. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú tájház ingatlanon 

vasanyagból közkerítést létesít. 

2. A kerítéshez szükséges anyagok mennyiségét az önkormányzat műszaki és karbantartó 

csoportja felméri, és a kerítést elkészíti. 

3. Felhívja a polgármestert, hogy a kerítéshez szükséges anyagok beszerzéséről 

gondoskodjon. 

4. A költségek fedezete az önkormányzat 2013. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A szociális étkezőben naponta ötszáz főre főznek, a magunknak 

megtermelt zöldségek fagyasztásra történő előkészítéséről is a dolgozók gondoskodnak. A 

konyha ebédlő helyiségét igénybe veszik az általános iskolás tanulók. Az élelmezésvezető 

jelezte már a nyár folyamán is, hogy a feszített munkatempó miatt nagy gondot okoz 

számukra a konyha, a konyhához tartozó egyéb helyiségek, valamint az ebédlő megfelelő 

takarítása. Javaslom, a jövő évtől foglalkoztassunk egy fő takarítót a szociális konyhán. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: egyetért a javaslattal. 



 

Nagy Imre polgármester: Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra 

teszem, aki egyetért azzal, hogy 2014. január 1. napjától a szociális étkeztetés szakfeladaton 

foglalkoztatottak létszámát egy fő takarító státusszal megemeljük, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

265/2013.(X.14.) önkormányzati határozata 

 

1 fő takarító státusz létesítéséről 

(2014. január 1-től, szociális étkeztetés szakfeladaton) 

 

 

A képviselő-testület úgy döntött 

1. 2014. január 1. napjától a szociális étkeztetés szakfeladaton foglalkoztatottak létszámát egy 

fő takarító státusszal megemeli. 

2. Felhívja a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezetének összeállításakor az 1. 

pontban foglalt döntést vegye figyelembe. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal és értelemszerűen 

 

Nagy Imre polgármester: A tekések kéréssel fordultak az önkormányzathoz. Ahhoz, hogy 

zavartalanul működhessenek póttámogatásra volna szükségük, 540.000 Ft összegre. A tekések 

kimagaslóan jó eredményeket érnek el, gyakran idegenben játszanak, az utaztatás költsége így 

nem kis terhet jelen. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Tisztességgel helytállnak a tekések, Sajóbábony jó hírét erősítik, 

javaslom, támogassuk a kérelmüket. 

 

Nagy Imre polgármester: Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra 

teszem, aki egyetért a tekeszakosztály kérelmének elfogadásával, és azzal, hogy a 

költségvetési tartalék terhére biztosítsuk a teke szakosztály részére 540.000 Ft összegű 

támogatást, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

 

 

 



 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

266/2013.(X.14.) önkormányzati határozata 

 

A teke szakosztály kérelméről 

(támogatás) 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az SVSE tekeszakosztály kérelmének helyt ad, és 

részére 540.000 Ft összegű támogatást állapít meg a 2013. évi költségvetési tartalék terhére. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Nagy Imre polgármester: Megköszöni a testület munkáját, a jelenlévők figyelmét, és az 

ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

            Nagy Imre                                                                          Likai-Tóth Adél 

            polgármester  jegyző 

 

 

 

Hitelesítők: 

 

          Dr. Varga Eszter      Lakatos Jenő 

    képviselő            képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


