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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  2013.  december 19. 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,  
Bencs Gábor képviselő, 
Lakatos Jenő képviselő, 
Ráduly József képviselő, 
Sebők Lajos képviselő, 

 
Távol maradt:  Dr. Varga Eszter képviselő. 

  
(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Meghívottként jelen vannak:  

Likai-Tóth Adél jegyző 
Király Gáborné aljegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 
Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. A mai ülést 
telefonon hívtam össze, akkor elmondtam a napirendi pontokat is. Most ismertetem a 
napirendi pontokra vonatkozó javaslatot, és jegyzőkönyv hitelesítőnek jelölöm Lakatos Jenő 
és Sebők Lajos képviselő urakat. A napirendi pontok: 1. Döntés konyhai robotgép 
beszerzéséről, a szociális konyha részére, 2. Járda javítás megtárgyalása, 3. A sajóbábonyi 
nyugdíjas lakosok karácsonyi csomagjainak megtárgyalása, 4. A beruházási épület 
tetőszigetelésének javítása, az ingatlan rendbetétele, 5. A „Sajóbábonyi tükörcserepek” című 
könyv elkészítésével kapcsolatos költségek megtárgyalása, 6. A szín bontásának, 
rendbetételének megtárgyalása. 
Más javaslat, kérdés nem volt. 
A polgármester szavazásra tette, aki egyetért azzal, hogy a mai rendkívüli ülésen a képviselő-
testület a következő napirendi pontokat, a következő sorrendben tárgyalja meg, és egyetért a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem, 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 
387/2013.(XII.19.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 
A Képviselő-testület  
az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
1. Döntés konyhai robotgép beszerzéséről, a szociális konyha részére 
2. Járda javítás megtárgyalása 
3. A sajóbábonyi 60 éven felüli lakosok karácsonyi csomagjainak megtárgyalása 
4. A beruházási épület tetőszigetelésének javítása, az ingatlan rendbetétele 
5. A „Sajóbábonyi tükörcserepek” című könyv elkészítésével kapcsolatos költségek 
megtárgyalása 
6. A szín bontásának, rendbetételének megtárgyalása. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők Lakatos Jenő és Sebők Lajos képviselők. 
 

1. napirendi pont: Döntés konyhai robotgép beszerzéséről, a szociális konyha   
                                  részére 

 
Nagy Imre polgármester: A Szociális konyháról érkezett egy kérelem, elromlott a 
robotgépük, egy újat kellene venni helyette. Az új robotgép ára 282.000,-+ Áfa. A gép 
nélkülözhetetlen a napi munkához, javaslom, vegye meg az önkormányzat. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Felszerelés nélkül nem lehet dolgozni, a régi gépet én is 
láttam, kijelentem, hogy használhatatlan, ezért egyetértek a polgármesterrel, vegyük meg. 
 
További hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a szociális konyha 
részére, a költségvetési tartalék terhére az önkormányzat szerezzen be egy darab konyhai 
robotgépet 282.000,-+ Áfa, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  
 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

388/2013.(XII.19.) önkormányzati határozata 
 

Konyhai robotgép beszerzéséről 
( Szociális konyha, 282.000,- Ft +ÁFA) 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2013. évi költségvetési tartalék terhére 282.000,- Ft 
+ áfa, azaz Kettőszáznyolcvankétezer + áfa összeget biztosít a szociális étkeztető részére, 
konyhai robotgép beszerzésére. 
 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. napirendi pont: Járda javítás megtárgyalása 
 

 
Nagy Imre polgármester: A kerékpárút javításra szorul, ez nem a garanciális javítás. 
Felkérem, Gazda Lajos alpolgármester urat számoljon be róla. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: A kivitelezőt többszöri keresésem után sem értem el. A 
garanciális javítás során merült fel bennem, hogy folytatni kellene a járda kijavítását egészen 
a 26-os útig. Ennek a javítási költsége nem lenne több 100. 000 forintnál. Én az Építőipai 
Munkagép Kft. vállalkozást bíznám meg, korrekt, ahogyan dolgoznak, a minőség is jó, az ár 
is reális. 
 
Ráduly József képviselő: Ezt az összeget meg kell próbálni érvényesíteni, azzal a 
vállalkozóval, aki készítette a járdát. Ha a vállalkozó nem jelentkezik, írásban kell értesíteni. 
Ha nem reagál, akkor jogi útra kell terelni. 
 
Lakatos Jenő képviselő: Nem hiszem, hogy ez a 100.000 Ft megéri ezt a herce-hurcát. 
 
Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy az Építőipari 
Munkagép Kft. vállalkozást bízza meg az önkormányzat járdajavítással, a gázfogadótól a 26-
os főútig, egyetért azzal, hogy a vállalkozási díj 75.000 Ft + Áfa, mely összeget az 
önkormányzat a költségvetési tartalék terhére biztosít, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  
 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

389/2013.(XII.19.) önkormányzati határozata 
 

Építőipari Munkagép Kft. megbízásáról 
(Járda II. szakaszának javítása) 

 
 
A képviselő-testület 

1. Úgy döntött, hogy az Építőipari Munkagép Kft. (3893 Regéc, Fő út 3.) vállalkozást 
megbízza a Sajóbábony, gázfogadótól a 26-os útig történő járda  javításával. 

2. A vállalkozási díj 75.000,- + Áfa, azaz Hetvenötezer forint + Áfa, mely összeget a 
2013. évi költségvetési tartalék terhére biztosít. 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont: A sajóbábonyi 60 éven felüli lakosok karácsonyi csomagjainak    
                                  megtárgyalása 

 
 
Nagy Imre polgármester: A következő, amiről szeretnék beszélni, és kérem, hogy döntést 
hozzunk benne, az a nyugdíjasok karácsonyi csomagja. Minden évben más helyi kereskedőt 
szoktunk megbízni a csomagok elkészítésével, összeállításával. Az idén a Heltai Kft. a soros. 
Idén is 1500,- forintértékben kapnak csomagot a 60 év feletti időskorúak. A karácsonyi 
csomagok költségét a költségvetésbe beterveztük, tehát a fedezet rendelkezésre áll. 660 
embert ajándékozna meg az önkormányzat. 
 
Ráduly József képviselő: legalább tízen megállítottak, hogy lesz-e idén csomag. 
 
 
Nagy Imre polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki 
egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Heltai Kft. vállalkozástól megrendel  660 db 
karácsonyi ajándékcsomagot 1500 Ft / csomag áron, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 

 
 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
390/2013.(XII.19.) önkormányzati határozata 

 
Karácsonyi csomag megrendeléséről 

 
A képviselő –testület, úgy döntött, hogy a Heltai Kft. vállalkozástól megrendel 660 db 
karácsonyi ajándékcsomagot 1500 Ft / csomag áron. 
A csomagok fedezete az önkormányzat 2013. évi költségvetésében rendelkezésére áll. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
4. napirendi pont: A beruházási épület tetőszigetelésének javítása, az ingatlan 
rendbetétele 

 
 
Nagy Imre polgármester: A beruházás épületének a rendbetétele szükségessé vált. Javaslom, 
bízzuk meg a Sajó-Pipe Kft. vállalkozást azzal, hogy a javítsa ki a leszigetelt tetőt, valamint 
az ingatlanon végezze el a bozótirtást. Ennek a költségét javaslom, állapítsuk meg 350.000 Ft 
+ Áfa összegben. A vállalkozó így gyakorlatilag kívül-belül rendbe tenné az ingatlant. 
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Sebők Lajos képviselő: azt kellene megnézni, hogy a lefolyóba lemegy-e a víz. 
 
Nagy Imre polgármester: Igen lemegy. Van valakinek ezzel kapcsolatba kérdése? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat megbízza a 
Sajó-Pipe Kft. vállalkozást azzal, 350.000 Ft + Áfa vállalkozási áron az önkormányzat 
tulajdonában lévő Sajóbábony hrsz.: 024/129 beruházási épület tetőszigetelését javítsa ki, az 
ingatlanon végezze el a bozótirtást, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

391/2013.(XII.19.) önkormányzati határozata 
 

Sajó-Pipe Kft. megbízásáról 
(beruházási épület tetőszigetelés javítása) 

 
 
A képviselő-testület 
 

1. Úgy döntött, hogy az Sajó-Pipe Kft. (Budapest, Benczúr út 15.) vállalkozást megbízza 
az önkormányzat tulajdonában lévő Sajóbábony hrsz.: 024/129 beruházási épület 
tetőszigetelésének javításával, valamint azzal, hogy az ingatlanon végezze el a 
bozótirtást. 

2. A vállalkozási díj 350.000,- Ft + Áfa azaz Háromszázötvenezer forint + Áfa, mely 
összeget a költségvetési tartalék terhére biztosít. 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
5. napirendi pont: A „Sajóbábonyi tükörcserepek” című könyv elkészítésével 
kapcsolatos költségek megtárgyalása 
 
 
Nagy Imre polgármester: A Sajóbábonyi tükörcserepek könyvvel kapcsolatban már 
döntöttünk a nyomdai költségről. A nyomdai költségen túl a következő kiadások merülnek 
fel. Könyvtervezés 400.000 Ft, korrektúra, szerkesztés 635.000 Ft, kéziratkészítés 150.000 Ft, 
valamint a szerzői munka 284.495 Ft. 
 
Sebők Lajos képviselő: Én a végösszegre lennék kíváncsi. 
 
Nagy Imre polgármester: A könyvnek nyomdai költsége, amiről már szavaztunk és ezek a 
költségek, amiket az előbb ismertettem.  Latens Tamás egyéni vállalkozó készítette a 
könyvtervezést, a korrektúra, szerkesztés a Kakukkfióka Bt. munkája, a kéziratot Szabó 
Lászlóné készítette, a szerzői munkát Lovas Tiborné. Javaslom, döntsünk a költségekről.  
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Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem, aki egyetért azzal, 
hogy a képviselő-testület úgy dönt, a Sajóbábonyi tükörcserepek című könyv elkészítése 
során felmerülő költségeket, a költségvetési tartalék terhére biztosítja, az alábbiak értelmében: 
Latens Tamás részére könyvtervezés munkáért 400.000 Ft, a Kakukkfióka Bt. részére 
korrektúra, szerkesztés munkáért 500.000 + Áfa Ft, Szabó Lászlóné kéziratkészítés munkáért 
150.000 Ft és Lovas Tiborné részére szerzői munkáért 284.495 Ft. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
392/2013.(XII.19.) önkormányzati határozata 
 

A Sajóbábonyi tükörcserepek című könyv költségeiről 
 
A képviselő-testület úgy döntött, a Sajóbábonyi tükörcserepek című könyv elkészítése során 
felmerülő költségeket, a költségvetési tartalék terhére biztosítja, az alábbiak szerint: 
- Latens Tamás részére könyvtervezés munkáért 400.000 Ft, a Kakukkfióka Bt. részére 
korrektúra, szerkesztés munkáért 500.000 + Áfa Ft, Szabó Lászlóné kéziratkészítés munkáért 
150.000 Ft és Lovas Tiborné részére szerzői munkáért 284.495 Ft. 
 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6. napirendi pont: A szín bontásának, rendbetételének megtárgyalása 
 
 
 
Nagy Imre polgármester: TRB kft. vállalkozás adott egy részletes árajánlatot. Felkérem 
Gazda Lajos alpolgármestert, hogy számoljon be róla. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Az árajánlat tartalmazza, hogy a vállalkozás szétszedi a színt, 
homokkal letakarítja, lealapozza és két réteg festékkel lefesti, újraépíti. Megoszthatnánk a 
munkát, hogy ebben az évben ne kelljen egyben kifizetni.  
 
Sebők Lajos képviselő: Meg fogom szavazni, bár az árat nem tartom alacsonynak. Hány 
négyzetméter? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: 12 x12 méter. A tetőhöz meg van az anyagunk, ott csak a 
munkadíjjal kell számolnunk. Az épületnek véleményem szerint hasznát veszi az 
önkormányzat. 
 
Nagy Imre polgármester: Csak terv szerint lehet megcsinálni. 1,5 méteres pilléreket kell 
csinálni a földbe, ezekre a pillérekre kell állítani a vasvázat. Amikor ez meg van, ki kell 
hagyni betonvas kötéseket, amihez hozzá tudja rakni a betonvasakat, amit le fog szigetelni. 
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Gazda Lajos alpolgármester: Ki lehet hagyni a pilléreket és az alját murvával lehetne 
leszórni, ez közel 1 millió Ft. 
 
Nagy Imre polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, 
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, hogy az TRB TRAND Kft. vállalkozást 
megbízza, az Önkormányzat tulajdonát képező 140 m2 alapterületű fémvázas szín 
elbontásával és a teljes fémház felületkezelésével (korrózióvédelem, festés, homokszórás). A 
vállalkozási díj 1.680.820 Ft + Áfa, amelyből a bontás 650.000,- Ft + Áfa, a felületkezelés 
1.034.710,- + Áfa, mely összeget a költségvetési tartalék terhére biztosít, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  
 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
393/2013.(XII.19.) önkormányzati határozata 
 

TRB TRAND Kft megbízásáról 
(Fémházas szín bontása, felületkezelés, korrózióvédelem) 

 
 
Képviselő-testület: 
 

1. Úgy döntött, hogy az TRB TRAND Kft (2467 Tápiógyörgye, Mező Imre u.282. 1 ép.) 
vállalkozást megbízza, az Önkormányzat tulajdonát képező 140 m2 alapterületű 
fémvázas szín elbontásával és a teljes fémház felületkezelésével (korrózióvédelem, 
festés, homokszórás). 
 

2. Az 1. pontban szereplő munkálatok vállalkozási díja: bontás 650.000,- Ft + Áfa, a 
felületkezelés 1.034.710,- + Áfa, összesen 1.680.820,- Ft + Áfa, azaz Egymillió-
hatszáznyolcvanezer-nyolcszázhúsz forint + Áfa, mely összeget a költségvetési 
tartalék terhére biztosít. 

 
3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Szeretném tájékozatni a Képviselő-testületet, hogy a 
tetőszerkezeti munkák elvégzése során munkavédelmi ellenőrzés volt. Az ellenőrzés 
bejelentés alapján indult.  
EU-s segélycsomag kiosztását felülvizsgálta a NAV. Véleményem szerint ez az ellenőrzés 
szintén bejelentésre történt. Dönthetünk úgy, hogy több ilyen csomagot nem fogunk 
megigényelni, mert nem elég az a sok munka, idegeskedés, de még ilyen dolgokkal is szembe 
kell néznünk. 
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