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J E G Y Z O K O N Y V 

Keszult: 2014. marcius 03. napjan, Sajobabony Varos Polgarmesteri Hivatal tanacskozo 
termeben. 

Targy: Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete rendkivii l i , nyilt iilese. 

Az ulcst vezcti:: Nagy Imre polgarmester 

Szavazati joggal, jelen vannak: 

Nagy Imre polgarmester 
Gazda Lajos alpolgarmester, 
Bcncs Gabor kepviselo, 
Lakatos Jeno kepviselo, 
Raduly Jozsef kepviselo, 
Sebok Lajos kepviselo. 

Tavol maradt: -

(Kezdeskor 6 fo, iiles vegen 6 fo.) Jelenleti iv mellekelve. 

Meghivottkent jelen vannak: 

Likai-Toth Adel jegyzo 

Tavol maradt: Kiraly Gaborne aljegyzo 

.1 cgvzokonvvvczeto: Fodor Valeria igazgatasi eloado 

Nagy Imre polgarmester: Koszontom a megjelcnteket es megallapitom, hogy a Kepviselo-
tcstiilet hatarozatkepes, hiszen 7 fo kcpviselobol 6 fo kepviselo jelen van. Dr. Varga Hszter 
ki i l lb ldi tartozkodasa miatt maradt tavol. A mai iilest tclefonon hivtam osszc, akkor 
clmondtam a napirendi pontokat is. Most szoban ismertetem a napirendi pontokra vonatkozo 
javaslatot: 

1. Az adossagkonszolidacioban reszt nem vett teleptilesi onkormanyzatok fcjlesztesi 
tamogatasanak megtargyalasa, 

2. Szavazoszamlalo Bizottsag tagjainak es pottagjainak megvalasztasa 
3. Tajckoztatato a palyazati Ichetoscgekrol 
4. Fajekoztato a beerkezett arajanlatokrol 

Jegyzokonyv hitelesitoknek jelolom Raduly Jozsef es Lakatos Jeno kcpviselot. 

Mas javaslat nem volt, a polgarmester szavazasra tette, aki egyetert a napirendi pontok 
megtargyalasaval, illetve annak sorrendisegevel, valamint a jegyzokonyv hitelcsitok 
szemclyevel, kezfeltartassal jelezze. 



A donteshozalalhan reszl vet I 6 fo. 
A kepviselo-lestulet 6 igen, egyhangu szavazatlal, ellenszavazat es tarldzkodds nelkiil 
elfogcidta a napirendi pontokat, a jegyzokonyv hitelesitok szemelyet, es az alcihhi hatdrozatot 
hozta. 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 
23/2014. (III. 03.) dnkormdnyzati hatdrozata 

Napirendi pontok elfogaddsdrol, jegyzokonyv hitelesitok szemelyerol 

1. Az adossagkonszolidacioban reszt nem vett telepiilesi onkormanyzatok fcjlesztesi 
tamogatasanak megtargyalasa 

2. Szavazoszamlalo Bizottsag tagjainak es pottagjainak megvalasztasa 
3. Tajckoztatato a palyazati lehetosegekrol 
4. Tajekoztato a beerkezett arajanlatokrol 

Jegyzokonyv hitelesito Raduly Jozsef kepviselo es Lakatos Jeno kepviselo. 

L napirendi pont: Az adossagkonszolidacioban reszt nem vett teleptilesi 
onkormanyzatok fejlesztesi tamogatasok megtargyalasa 

Nagy Imre polgarmester: A kormanyrendeletet eljuttattuk a kepviselokhoz. A tamogatas 
igenylesc hataridos. 2014. marcius 7. napjaig be kell nyujtani igenyiinket, a hatarido 
jogveszto. A 2001-3000 fo lakosu telepulesck 44 mi l l io forintos tamogatasl kerhetnek. Ez azt 
jc lcnt i . ha Sajobabonyban 100 fovel tobben lennenk, ennek a tamogatasnak a haromszorosat 
kaphatnank. A 10/2014. (11.19.) Kormanyrendcletben foglaltakat tudomasul kcll vennunk. Tul 
sok idot nem adtak a gondolkodasra es megfontolasra, hogy kijeloljuk a celokat. Csak 
bizonyos celokra lehet felhasznalni. A tamogatasi celokat a kormanyrendclet 2. § 
szabalyozza. Ezek a kovctkezok: 
2 § (1) lamogatas nyujthato: 

a) a tclcpules bclteruleten ut, hid vagy jarda epitesere, felujitasara, karbantartasara, 
b) vizrcndezesi es csapadekelvezetesi rendszer kiepitese, felujitasara 
c) telepiilesrendezesi tervek keszitese 
d) olyan onkormanyzati tulajdonban levo epulet felujitasara, fejlesztesere, energetikai 

korszeriisitesere, amely 
da) igazgatasi tevekenyseget, 
db) ovodai nevelest, 
dc) kulturalis tevekenyseget vagy 
dd) szociahs vagy cgeszsegugyi feladatokat szolgal 

(2) Az (1) bekezdes a), b) vagy d) pontja szerinti celra nyujtott tamogatas onkormanyzati 
tulajdont erinto, epitessel es eszkozbeszerzesscl jaro beruhaz, fcjlesztes megvalositasara 
hasznalhato fcl. 

Ennyi a lenyege. 2014. evi koltsegvetesbc, amit betcrveztunk, nines olyan letcl, amit 
kivalthatnank? En azt javaslom, hogy az onkormanyzati utak felujitasa legyen egy reszc a 
tamogatasnak, a masik resze az onkormanyzati tulajdonu epiiletek felujitasa, esetleg a 
hidjainkat felulvizsgalata, illetve felujitasa. Ezeket a celfeladatokat jelolhelncnk meg. J61 at 



kcll gondolnunk, mert ha nem arra a celra hasznaljuk fel a tamogatast, amire kaptuk, akkor 
valoszinii, hogy visszafizetetik veliink azt. 

Likai-Toth Adel jegyzo: Pontosan meg kell hatarozni a celokat es a mcgjelolt beruhazasokat 
be kell arazni. lartok attol, ha tul sok celt jeloli ink meg, es idokozben mcriil a keret, ugy csak 
egy eel megvalositasara kapunk tamogatast. 

Lakatos Jeno kepviselo: 37 mil l io forint be van tervezve az utfelujitasra. Ott van a tajhaz, a 
pincchaz, azokat lehetne a 44 mil l io forintbol. 

Sebok Lajos kepviselo: Olyan dolgokat akar megcsinalni a polgarmester ur, amit ebbcn az 
evben meg kell csinalnunk. Ebbol a tamogatasbol iden nem lesz semmi. 

Raduly Jozsef kepviselo: Nem nagyon kcl l gondolkozni. Az a velemenyem, hogy meg kell 
csinalni az utakat. 

Likai-Toth Adel jegyzo: Az utak karbantartasa, felujitasa benne van a 2014. evi 
koltsegvctesunkben. Kerdezem, amig a tamogatas nem lesz a szamlankon. addig hozza sem 
nyulunk az utakhoz? Velemenyem szerint nem az litfelujitasban kcllene gondolkodni, hanem 
olyan beruhazasban, aminek mcgvalositasat nem terveztiik a 2014-es evre. 

Nagy Imre polgarmester: A kormanyrendcletben az van, hogy a 2000 fo lakosu 
tclepulcsekkel megkoti a szerzodest marcius 24. napjaig, afolott csak utana dont, de hogy 
mikor az nines leirva. A koltseggel 2016. evben el kell szamolni. 

(lazda Lajos alpolgarmester: Probaljunk konkret javaslatot megfogalmazni, mit akarunk 
csinalni. Nckem a kovetkezoek a javaslataim, majd mindenki elmondja a sajat otleteit. En azt 
javaslom, hogy a hivatal epuletenek a tetoszerkezetet csinaltassuk meg ugyanugy. mint a 3-as 
cpiiletet, ennek a koltseget ismerjuk, 10 mi l l io forint. A masik javaslatom a regi ujtelcp utjait 
kcllene felujitani. Ez 1350 meter es az el nem vegzett arkok profilozasa. 

Likai-Toth Adel jegyzo: Az arkokkal kapcsolatban felhivom a testiilet figyelmet, hogy az 
onkormanyzatnak nyilatkoznia kell, hogy a tamogatast olyan beruhazasra igenyli, melyre 
palyazati uton tamogatast nem kapott. 

Cazda Lajos alpolgarmester: Akadalymentcsiles teriiletcn meg van teendonk, javaslom, a 
polgarmesteri hivatal epiiletctben lift kialakitasat. 

Likai -Toth Adel jegyzo: Ezt tartom eddig a legjobb javaslatnak, valamint a teto kialakitasat. 
Mindket javaslat megvalositasa hasznos, valos igenyt elcgitene k i . 

Gazda Lajos alpolgarmester: Roviden meg egyszer osszefoglalom az en javaslatomat: teto, 
lift, litepitcs. Mindenki mondja el a velemenyet. Ha azt mondjuk, hogy a lift nem fer bcle, 
akkor az utfclujitasat folytatni kell a Vaci utcaval. Ismerjiik az utak parametercit, tudjuk. hogy 
1 m " utat mennyiert csinalnak meg, igy van adatunk, amivel szamolhatunk. 

Raduly Jozsef kepviselo: Amit ebbcn az evben beterveztiink volna, ha beletessziik a 
projcktbc, akkor abbol iden nem lesz semmi. Ezt fel tudjuk vallalni? 
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Sebok Lajos kepviselo: Ami t erre az evre terveztunk, azt mindenki tudja. Minden kepviselo-

lestuleti lilesen elhangzott. 

Likai-Toth Adel jegyzo: Igaza van Sebok kepviselo urnak. Olyan celt kell kit i izni, ami ha 
valamiert nem valosul meg, nem lesz igeretszeges. Ezert tartom jo otletnck a liftletesiteset cs 
a tetoszerkezet kialakitasat. 

Raduly Jozsef kepviselo: Ebbol kell kiindulnunk. 

Nagy Imre polgarmester: Bele lehetne venni az ablakcseret is. A teto 10 mi l l io forint. A lift 
10 mi l l io forint, az ablakcserere 5 mi l l io forintot szamolhatunk. 

Gazda Lajos alpolgarmester: A hivatal epuletet szepen fel lehetne ujitani. 

Sebok Lajos kepviselo: A 3-mas epuletet nem lehetne felujitani? Benne van a szociahs 
etkezteto. 

Nagy Imre polgarmester: Van egy latvanyterv a 3-as epuletre. 

Lika i - Toth Adel jegyzo: Ez a 40 mil l io forint ugyszolvan semmi a 3-mas es a 4-cs epuletre, 
velemenyem szerint ennyi penzbol nem lehet felujitani az epiileteket. 

Nagy Imre polgarmester: Szerintem erre a ket epuletekre cleg lenne ez a tamogatas. A lift 
10 mi l l io , a nyilaszarok csereje 5 mi l l io , es a teto 10 mil l io Ft-ba keruk. A 3-mas epiilet kulso 
szigetelese 10 mi l l io Ft, a tobbit a szociahs konyha bovitesere kolthctnenk. 

Sebok Lajos kepviselo: Az viszont fontos, hogy a szociahs konyhat megnagyobbitsuk, 
felujitsuk. 

Nagy Imre polgarmester: Ha mi most azt mondjuk, hogy ide lift, teto es nyflaszarot 
tervezztink, ez 25 mi l l io Ft. A tobbit viszont rakoltjiik a szociahs konyhara. Lehet mindket 
cpiiletrc napclemet tenni. Azt mondhatjuk, hogy komplexben gondolkodtunk. Lepjiink egyet 
elore. Egyet leptunk abban, hogy az iskola ter rendbe legyen. 

Gazda Lajos alpolgarmester: Ha mar szoba keriilt, hogy az epiilctet meg kell nagyobbitani, 
ez csak ugy lehetscges, ha ket cpiiletet osszekotjiik. 

Nagy Imre polgarmester: A felnott etkeztetot kulon kell valasztani. Egy kiszolgalo resz Ictt 
betcrvezve. A bejarat ligy lenne kialakitva, mint a rendorseg, vagy mint a villamos iizletc. A 
4-es epuletet is ugy lehetne tervezni, hogy egyseges legyen a kep. 
Ez a hazassagkoto terem is kicsi. Azon is gondolkoztam, hogy ezeket a falakat kivessziik, 
tetoszerkezetet ugy alakitsuk k i , hogy a kozetgyapottal, gipszkartonnal, nagyobb legter van, 
feliil mar nem kell tartani a sulyt. Igy ketszeresere none a terem nagysaga. 

Gazda Lajos alpolgarmester: A ket epuletet osszc lehetne epiteni. 

Nagy Imre polgarmester: Volt mar ra terv, arra nem eleg a 40 mi l l io Ft. Ugy kesziilt a terv, 
az iskola felol Icnnc egy bejarat, az utca feloli reszen lenne egy vilagito ablak. A deli oldalon 
lenne talpig ablak, kozepen ki lehetne alakitani egy teraszt. amit sok mindenre lenne alkalmas, 
peldaul az adventi iinnepseg megrendezesere. 



Sebok Lajos kepviselo: A ket epulet osszeepi'teset 20 mil l io forintbol meg lehet oldani, ha 

konnyu szerkezetesre epitjuk. 

Benes Gabor kepviselo: Kivancsi lennek, mennyi lenne ennek a koltsege. Lenne olyan 
termunk, ahol rendezvenyt tudnank szervezni. 

Gazda Lajos alpolgarmester: Gondoljuk tovabb. Ma ezt megcsinaljuk, ezt az osszekotcst, a 

2-es epuletre a tetot es a liftet, ugy keves ez a penz. 

Likai-Toth Adel jegyzo: K i kell szamolni. Ha 15 meter szelesre tervezzuk, 100.000,- forintos 
m ^ arral szamolunk, ugy 450 m ^ a vegosszeg 45 mi l l io forint, alsohangon. 

Raduly Jozsef kepviselo: Hzt nem fogjak tamogatni. En inkabb azt mondom, hogy a teto, lift 
napelem es ablakcsere. 

Likai-Toth Adel jegyzo: A lift kialakitasat nagyon fontosnak tartom. 

Raduly Jozsef kepviselo: En azt szeretnem mondani, ha a futeskorszerusiteset hozzatessziik 
keves is lesz a penz. A korszeriisitest megujulo energiajaval gondolom, napclemmel, ebbol az 
is kidcriilne, hogy ezt a Kepviselo-testulct a jovore is gondol. 

(lazda Lajos alpolgarmester: Osszegezziik az egeszet a d.) pontbol kiindulva. Kcl l egy 
szakember, aki segit ezt bearazni, aki megmondja. hogy mi fer bele ebbe a 44 mi l l io Ft-ba. 

Likai-Toth Adel jegyzo Az igenyt marcius 6. napjaig rogziteniink kell, igy mincl elobb 
hozza kcl l kezdeni chhez a munkahoz. 

Benes Gabor kepviselo: A lifttcl egyetertek, a tetovel egyetertek, az ablakokkal egyetertek, 
dc inkabb a 3-as epulet szigeleleset kell megoldani, illetve a nyilaszarok cserejet. Igy az egyik 
csunya epulet cltiinne. 

Nagy Imre polgarmester: Osszegezzuk. A 2-es epuletbc, vagyis a hivatal epuletebe lift 
Ictesiteset, nycregteto raepitese a lapos tetore, a 3-mas epuletre, vagyis a szociahs etkezteto 
cpuletere homlokzati hoszigetelt vakolatrendszer kcszitese, homlokzati nyilaszarok csereje. 
Van valakinek kerdese? Amennyiben nines, szavazasra teszem. Ak i egyetert, azzal, hogy a 
kepviselo-testulct ugy dont, az adossagkonszolidacioban reszt nem vett telepiilesi 
onkormanyzatok fcjlesztesi tamogatasara epitessel jaro celokkent megjeloli az onkormanyzati 
tulajdonu 3792 Sajobabony, Bocskai ut 2. ingatlan, (11-es epulet) a Polgarmesteri Hivatal 
epulcteben 3 megallos akadalymentes szcmelylift epiteset, nycregteto raepitcset a lapos tetore, 
tovabba az onkormanyzati tulajdonu, 3792 Sajobabony, Szechenyi lit 1. ingatlan, (111-as 
cptilet), a Szociahs Etkezde epiileten homlokzati hoszigetelt vakolatrendszer keszitcsel, 
homlokzati nyilaszarok cserejet, az igenyelt tamogatas 44 mi l l io forint, kezfeltartassal jelezze. 

A clonteshozatalhan reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testiilet 6 igen, egyhangu szavazatial ellenszavazat es tartozkodds nelkiil az 
aldhhi hatdrozatot hozta. 
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Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 
24/2014. (III. 03.) dnkormdnyzati hatdrozata 

Az adosscigkonszoUddcidhan reszt nem vett telepiilesi onkormanyzatok 
fejlesztesi tdmogatdsokrol 

Kepviselo-testiilet 

1. ) Ugy dontolt, az adossagkonszolidacioban reszt nem vett telepiilesi onkormanyzatok 
fejlesztesi tamogatasara epitessel jaro celokkent megjeloli az onkormanyzati tulajdonu 
3792 Sajobabony, Bocskai ut 2. ingatlan, (Il-es epiilet) a Polgarmesteri Hivatal 
epiilcteben 3 megallos akadalymentes szcmelylift epiteset, nycregteto raepiteset a 
lapos tetore, tovabba az onkormanyzati tulajdonu, 3792 Sajobabony, Szechenyi ut 1. 
ingatlan, (Il l-as epiilet), a Szociahs Etkezde epiileten homlokzati hoszigetelt 
vakolatrendszer kesziteset, homlokzati nyilaszarok cserejet. Az igenyelt tamogatas 44 
mil l io forint. 

2. ) Felkeri a polgarmestert a sziikseges intezkedesek megtetelere. 

Hatarido: azonnal 
Fclclos: Nagy Imre polgarmester 

2. Szavazoszamlalo Bizottsag tagjainak es pottagjainak megvalasztasa 

Nagy Imre polgarmester: A kovetkezo napirendi pontunk a Szavazatszamlalo bizottsag 

tagjainak es pottagjainak megvalasztasa. A bizottsag tagjainak cs a pottagok szemelycrc a 

helyi valasztasi iroda vezetqje lesz inditvanyt. Fentiek alapjan - az erintettekkcl tortcnt 

elozctes egyeztetes alapjan - a hatarozati javaslat szerinti szemelyek szavazatszamlalo 

bizottsagi tagnak, illetve pottagnak torteno megvalasztasat a jegyzo asszony inditvanyozza. 

Kerdezem, a jegyzo asszonyt van szobeli kiegeszitese? 

Likai-Toth Adel jegyzo: Ezt a dontest marcius 17. napjaig kell meghoznia a testulctnek. Az 

eloterjesztes ott van minden kepviselo elott. Modosito javaslatot nem tehet a Kepviselo-

testiilet. Csak arrol donthet, hogy elfogadja vagy nem. 

Lakatos Jeno kepviselo: Szemely szerint en egyetertek a jegyzo asszony javaslalaval, 

ismerem a bizottsagi tagnak, pottagnak jelolt szemelyeket, velemenyem szerint maximalisan 

helyt fognak allni. 

Sebok Lajos kepviselo: Van olyan velemeny, hogy a bizottsagi tagok tobbnyire baloldali 

beallitottsagiiak. 

Likai-Toth Adel jegyzo: K i , milyen politikai iranyba szimpatizal, nem lehet es nem is volt 

szempont. A bizottsag partatlanul, csak es kizarolag a vonatkozo jogszabalyoknak 

megfeleloen vegzi munkajat. 



Nagy Imre polgarmester: Van valakinek kerdese? Amenny iben nines, ugy s/avazasra 

teszem, ak i egyetert azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete a valasztasi 

eljarasrol szolo 2013. evi X X X V I . torveny 24. § (1) bekczdeseben foglaltak alapjan a 

szavazatszamlalo bizottsagok tagjainak, pottagjainak az alabbi szemelyeket valasztja meg: 

1. szamii szavazokor: 3792 Sajobabony, Kossuth lit 46. (Ovoda) 

Szavazatszamlalo Bizottsag tagjai: Kelemen Ilona Sajobabony, Kossuth ut 19. 

Horvath Peter Sajobabony, Kossuth ut 33. 

Szokolyne Horvath Gabriella Sajobabony, Kossuth ut 86. 

PeStlagok: Emodi Tiborne Sajobabony, Hrkel F. ut 1/5. 

Nagy Istvan Arpadne Sajobabony, Kossuth ut 16. 

2. szamii szavazokor: 3792 Sajobabony, Iskola ter 3. (Altalanos Iskola) 

Szavazatszamlalo Bizottsag tagjai: Gyarmati Laszlone Sajobabony, Erzsebet kiralync iit 1 3/8. 

Gazda Timea Sajobabony, Kossuth ut 66. 

Mannheimne Pozsgai Erzsebet Sajobabony, Bocskai ut 8. 2/11. 

Pottagok: Nagy Istvan Zsigmondne Sajobabony, Bocskai u. 10. 1/5. 

Gyorfl Sandorne Sajobabony, Arany Janos ut 9. 2/11. 

Kummer Zoltanne Sajobabony, Vaci ut 31. 

3. szamii szavazokor: 3792 Sajobabony, Iskola ter 3. (Altalanos Iskola) 

Szavazatszamlalo Bizottsag tagjai: Balogh Sandorne Sajobabony, Bocskai ut 8. 2/12. 

Szopko Istvan Sajobabony, Vaci ut 7. 

Kokas Istvanne Sajobabony, Erzsebet kiralyne ut 8. 2/5. 

Pottagok: Bartha Laszlone Sajobabony, Hrkel F. ut 8. 2/11. 

Viragh Jozsefne Sajobabony, Kodaly Z. lit 10. 

kezfeltartassal jelezze. 

A ddntcshozalaJhan reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testiilet 6 igen, egyhangu szavazatlal, ellenszavazat es tartozkodds nelkiil az 
aldhhi hatdrozatot hozta. 
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Sajohdhony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 
25/2014. (III. 03.) dnkormdnyzati hatdrozata 

A szavazatszamlalo bizottsagok tagjainak es pottagjainak megvdlasztdsdrol 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete a valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi 

X X X V I . torveny 24. § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan a szavazatszamlalo bizottsagok 

tagjainak, pottagjainak az alabbi szemelyeket valasztja meg: 

1. szamu szavazokor: 3792 Sajobabony, Kossuth ut 46. (Ovoda) 

Szavazatszamlalo Bizottsag tagjai: Kelemen ilona Sajobabony, Kossuth ut 19. 

Horvath Peter Sajobabony, Kossuth ut 33. 

Szokolyne Horvath Gabriella Sajobabony, Kossuth ut 86. 

Pottagok: Emodi Tiborne Sajobabony, Frkel F. ut 1/5. 

Nagy istvan Arpadne Sajobabony, Kossuth ut 16. 

2. szamu szavazokor: 3792 Sajobabony, Iskola ter 3. (Altalanos Iskola) 

Szavazatszamlalo Bizottsag tagjai: Gyarmati Laszlone Sajobabony, Erzsebet kiralyne ut 1 3/8. 

Gazda Timea Sajobabony, Kossuth ut 66. 

Mannheimne Pozsgai Erzsebet Sajobabony, FJocskai ut 8. 2/11. 

Pottagok: Nagy Istvan Zsigmondne Sajobabony, Bocskai u. 10. 1/5. 

Gyorfi Sandorne Sajobabony, Arany Janos ut 9. 2/11. 

Kummer Zoltanne Sajobabony, Vaci ut 31. 

3. szamu szavazokor: 3792 Sajobabony, Iskola ter 3. (Altalanos Iskola) 

Szavazatszamlalo Bizottsag tagjai: Balogh Sandorne Sajobabony. Bocskai ut 8. 2/12. 

Szopko Istvan Sajobabony, Vaci ut 7. 

Kokas Istvanne Sajobabony. Erzsebet kiralync iit 8. 2/5. 

Pottagok: Bartha Laszlone Sajobabony, Erkel F. ut 8. 2/11. 

Viragh Jozsefne Sajobabony, Kodaly Z. ut 10. 

Hatarido: azonnal 

felelos: Likai-Toth Adel jegyzo, a Helyi Valasztasi Iroda vezetoje 



3. napirendi pont: Tajekoztatato a palyazati lehetosegekrol 

Nagy Imre polgarmester: Kaptunk palyazati ismertetot egy cegtol, ligynevezett Goodwill 
Kft-tol. Ebben a palyazati osszefoglaloban szerepel az adossagkonszolidaeioban reszt nem 
vett telepiilesi onkormanyzatok fejlesztesi tamogatasok elnevezesii palyazat, amit iment 
targyaltuk. 

Benes Gabor kepviselo: En azt serelmezem, hogy a mi palyazatiroink nem jonnek cs 
tajekozatnak a palyazati lehetosegekrol. 

Nagy Imre polgarmester: Ebben az osszefoglaloban szerepel ilyen peldaul, hogy Kulturalis 
cs Icrmeszet megorzes. Februar 21-161 majus 21-ig lehet benyujtani ez egy Norveg palyazat. 
A norveg alap azoknak biztosit, akik partncre Eichtenstcin, Izlandi vagy Norveg partnernck. 
Lehet majd palyazni a monografiara, amelynck kapcsan meghivta Solyom Sandor Miivelodcsi 
haz igazgatoja Remias Fibor torteneszt, akik egyben palyazatirassal is foglalkoznak. Van 
nyomdajuk is. Ket dologrol targyalt az igazgato ur. A Sajobabonyi Reformatus Egyhaz es 
Katolikus Egyhaz templom tortenetenek kutatasara, es az credmenyek mcgjelcntetescre 
kaptunk arajanlatot. A dokumentumok felkutatasa, adatgyiijtes, fotok kcszitese illetve 
tanulmanykeszites 2 nyomdai terjedelemben, ennek a koltsege 160 ezer Ft/ egyhaz. A konyv 
megjelentctesere a Dominium Bt-tol kaptunk arajanlatot. A konyv B 5-os meretben, 84 
feketc-feher es 16 szincs oldallal, szines - foliazott borito, ragasztott kotessel kcsziil. Az 
arajanlat 500 peldanyra vonatkozik. A kotet technikai szerkesztese 80.000,- Ft, a nyomdai 
gyartas 412.000,- Ft. 500-500 peldanyt kcllene kiadni. 

(iazda Lajos alpolgarmester: Ez a helyi tortenelmct foglalja ossze. 

Nagy Imre polgarmester: Ha elkesziilne bucsura, aznapra lehetne tervezni a konyvatado 
iinncpseget. Ott a felet lehetne ertekesiteni 

Sebok Lajos kepviselo: Szeretnem megjegyczni, hogy ne legyen az egyhazak tamogatasa, 
hogy kiadjuk a konyvet. 

Nagy Imre polgarmester: A konyvkiadas a Miivelodcsi haz koltsegvetescbc epitenenk bele. 
Van valakinek kerdese ezzel kapcsolatban? Amennyiben nines, javaslom, hogy szavazzunk. 
Ak i egyetert, azzal, hogy mcgbizzuk Remias Tibort Sajobabonyi Reformatus Egyhaz cs 
Katolikus Egyhaz templom tortenetenek a dokumentumok felkutatasa, adatgyiijtes, fotok 
keszitese illetve tanulmanykeszitesevel a koltsege 160 ezer Ft/ egyhaz. illetve a Dominium 
Bt-t a konyv mcgjelentetesevel, amelynck a koltsege a kotet technikai szerkesztese, tordelcsc, 
borito tervek kcszitese netto 80.000 Ft, a konyv nyomdai gyartasa: netto 412.000 Ft, 
konyvkiadas tcljes koltsege 492.000 Ft + 5 % A F A = 516.600 Ft. Mindent osszeszamolva 
900.000 Ft kiadassal jar a konyv elkeszitese. Javaslom, hogy a Deryne Szabadidokozpont es 
Varosi Konyvtar intezmenyiink koltsegveteset a koltsegvetesi tartalek terherc 900.000 Ft 
osszcggel cmeljiik meg. Van kerdes, hozzaszolas? Nines, igy szavazasra teszem, aki egyetert 
azzal, hogy az onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesi tartaleka terherc a Deryne Szabadido 
Kozpont es Varosi Konyvtar intezmeny koltsegveteset 900.000 Ft azaz Kilencszazezcr forint 
osszcggel mcgemeli a Sajobabonyi Reformatus Llgyhaz es a Katolikus Egyhaz templom 
tortenetenek bemutatasarol szolo konyv elkeszitese celjabol, kezfeltartassal jelezze. 
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A ddnteshozalalhcm reszl vett 6 fo. 
A kepviselo-testiilet 6 igen, egyhangu szavazatlal, ellenszavazat es tartozkodds nelkiil az 
aldhhi hatdrozatot hozta. 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 
26/2014. (III. 03.) dnkormdnyzati hatdrozata 

A Deryne Szahadido Kozpont es Vdrosi Kdnyvtdr intezmeny kollsegvetesenek emeleserol 
(A Sajohdhonyi Reformdlus Egyhdz es a Katolikus Egyhdz templom tortenetenek 

hemutatdsdrol szolo konyv elkeszitesere) 

Kepviselo-testulet 

Ugy dontott, hogy az onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesi tartaleka terhcre a Deryne 
Szabadido Kozpont es Varosi Konyvtar intezmeny koltsegveteset 900.000 Ft azaz 
Kilencszazezer forint osszeggel megemeli a Sajobabonyi Reformatus Egyhaz es a Katolikus 
Egyhaz templom tortenetenek bemutatasarol szolo konyv elkeszitese celjabol. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Nagy Imre polgarmester 

Solyom Sandor DSZK igazgato 

Cazda Lajos alpolgarmester: A palyazatokkal kapcsolatban szerctnek tajekoztatast adni, 

hogy 2014. februar 24. napjan, a Megyehazan voltam. Ott palyazati lehetosegekrol tartottak 

eldadast. Miskolci alpolgarmester az onkormanyzatokat arra kerte, hogy alkossanak 

mikrokozosseget, a kozvetlen mellcttunk levo telepulesekkel, mint peldaul Sajoecscg, 

Sajokeresztur, vagy Szirmabesenyo. En azt szeretnem javasolni. van olyan palyazat. ami a 

munkaba jutashoz jardakat, utak epitesere adjak a tamogatasokat. Sokan jarnak dolgozni a 

BOSCH-ba, lescoba, a Kinderbe vagy az OBI-ba. Osszcfiizhetncnk a tclepulcscket. 

Sajoccscgct, Sajokereszturt es Szirmabesenyot osszekothetncnk, azzal a kerckparultal, amit 

mi kicpitettiink. 

Raduly Jozsef kepviselo: Kcl l vele foglalkozni. Ha ilyen tendencia lesz, szukseg lenne a 
kerekparutra, nem az orszaguton kozlekednenek. Ha van ra lehetoseg, akkor miert ne? Ez 
milyen forrasbol tortenne? 

Cazda Lajos alpolgarmester: Ez EU-s palyazat. 100% -os tamogatas 

Raduly Jozsef kepviselo: Nekiink csak a szandekunkat kell kifejczni? 

Gazda Lajos alpolgarmester: Fel kell venni a kapcsolatot az erintett lelcptilesekkel. Ez ugy 
miikodik, hogy ossze kell gyujteni az otleteket. 

Raduly Jozsef kepviselo: Vallalja ennek a feladnak a koordinalasat? 

Cazda Lajos alpolgarmester Vallalom. Marcius 31-ig le kell adni az elkepzeleseinket. 
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Nagy Imre polgarmester: En azt mondom, hogy bizzuk meg az alpolgarmestert, hogy 
keresse, meg az erintet telepiileseket. Es ha van erdemi dontes, hozzanak letre egy 
konzorciumot, legyen egy gesztora. 

5. napirendi pont: Tajekoztato a beerkezett arajanlatokrol 

Nagy Imre polgarmester: Marcius 1. napjan lejart a START munkaprogramosok 1 eves 
szcrzodesc. A rcndelet szerint oket k i kellene venni a programbol. Miutan kivettiik okct, a 
munkaugyi kozpont athelyezi okct, allaskercsoi statuszba, fizcti nekik a jaradckot. Miutan ez 
lejart akkor lesznek jogosultak a foglalkoztatast helyettesito tamogatasra. Kozben veluk 
szcrzodcsunk van oktatasra, mely 2014. Julius vegeig tart. Jclcztiik fclejiik, hogy ebbol gond 
lesz. A kisterseg annyit tud, hogy aki kesobb kezdtc az oktatast, az Julius vegeig folytathatja, 
ezt mar a miniszter alairta. Meg kercsik a mcgoldast, hogy lehet eljarni, hogy az jogszerii 
legyen. es hogy az Eu-s tamogatast ne kelljcn visszafizetni. Valoszinii, hogy jogszabalyt 
fognak alkotni. 

Ezzcl kapcsolatban is bombaznak minket arajanlatokkal. A ROCKEM Bt - nek van vetomag-
arajanlata, de mas arajanlat is van vetomagra, mint peldaul a Kertesz Aruhaz. Ha olyan 
sladiumba lesz, hogy tudjuk, hogy kinek a nevere vehetjuk meg a vetomagot, akkor majd 
mcgnezziik, hogy honnan erdemes mcgrendelni, a kello mennyiseget. 

Raduly Jozsef kepviselo: M i lesz Julius utan? 

Nag>' Imre polgarmester: Csere, remelhetolcg, akkor idoben elkczdik az oktatast. 
Kaptunk utfelujitasra harom arajanlatot. Az clso arajanlattevo ceggel a Makadam Bt-vel mar 
talalkoztunk, ok csinaltak a temctonel az utat. A kovetkezo arajanlat egy budapesti 
vallalkozoc, ugyncvezett Tubi-hani Kft, ez a ceg ugy nyilatkozik, ha az idojaras engedi, 
azonnal tudnak kezdeni. A harmadik arajanlat szinten egy budapesti vallalkozas, ugyncvezett 
Ber-Antedome Kft. Az arajanlatot mindenki megkapta. Van valakinek ezzcl kapcsolatos 
eszrcvetele? 

Benes Gabor kepviselo: Nckem lenne az egy eszrevetclcm. Ahogy ezeket az arajanlatokat 
nczem, nem lehet osszehasonlitani. Az egyik 4 ccntimeteresre, a masik 5 centimctcresre adja 
meg az arat. K i kcll irni az arajanlatkerest a honlapra, meg kell adni a pontos parameterckct, 
mire kerjiik az arajanlatot. Ezen kiv i i l zart boritekban kellene bekiildeni. 

Lakatos Jeno kepviselo: Ezeket a kivitelezok mar ismerjuk, tudjuk, mit varhatunk el toliik. 
Tudjuk, hogy tisztessegesen elvegezik a munkat. Nckem ez a mervado, ha valaki j o l 
mcgcsinalja, ahhoz ragaszkodom. 

Nag>' Imre polgarmester: Hulladekgazdalkodassal kapcsolatban tajekoztatni szeretnem a 

Kepviselo- tcstuletct, hogy kotcleztek a ZV Zold Volgy Kft-t, hogy keszitscn 

huUadekgazdalkodasi tervet. Elkiildtek nekiink ezt a tervet, a kovetkezo soros iilesen 

megtargyaljuk es felteszcm szavazasra, mert legkesobb marcius 31-ig dontest kell hoznunk. 

Az iskolafcnntartoval nekem volt egy javaslatom, kcrtem, ha valakinek van mas javaslata, az 

tarja clenk. 

Raduly Jozsef kepviselo: En most is azt mondom, hogy hivjuk meg egy iilesre a fenntartot. 
Az iskolara nyert palyazatrol neki is tudnia kcl l . 
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Sebok Lajos kepviselo: En megneztem azt a szerzodest, amivel at lett adva ez az iskola. 
Egyetlen szo nines benne arrol, hogy milyen feltetelekkel lehet visszavenni az allamtol. 

Nagy Imre polgarmester: Persze, hogy nines az allam kotelezett bennunket, hogy adjuk at 

az iskolat. 

Sebok Lajos kepviselo: Nem hiszem el, hogy nem lehet a fenntartoval beszelni. Ha 6 nem 
jon el, akkor az onkormanyzatnak kell odamennie, harom emberrel. 

Nagy Imre polgarmester: Meg egy informacio a Bi ikk i Leader Egyesiilettel kapcsolatban. 
Valoszinii, hogy felkerest kap a Kiss cegcsoport. A Leader Egyesiiletbe 60%-40 % aranynak 
kcll lennie a polgarmester es a vallalkozok aranyanak. Kiss Laszlo, mint vallalkozo clnoksegi 
tag lehetne. Van valakinek valami bejelenteni valoja? 

Benes Gabor kepviselo: Nekem lenne egy inditvanyom. K i van tiizvc arvcresre egy 
sajobabonyi a lakas. Teglalakas, 2 szobas, 63 m ^-cs, gazfiiteses 2,8 mil l io Lt-ert meg lehet 
venni. 

Sebok Lajos kepviselo: Nckiink kell azokkal az emberekkel szembeallni, akiket kiraksz. 
Gyerekckct raksz k i . 

Benes Gabor kepviselo: Birosagi vegrehajto rendorrel erkezik. 

Lakatos Jeno kepviselo: Majd a torveny elintezi. Ott harom gyerek van. Az 
onkormanyzatnak nem az a celja, hogy embercket legyen ki az utcara. 

Nag>' Imre polgarmester: Van valakinek meg valamilyen inditvanya? Koszonom szepen a 
megjclcnest, a figyelmet es a munkat. Az iilest bezarom. 

K.m.f. 

Imre 
polgarmester 

/ 

Likai-Toth Adel 
jegyzo 

Hitelesitok: 

, ' / 
Raduly Jozsef 
kepviselo 

Lakatos Jeno 
kepviselo 
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