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J E G Y Z O K O N Y V 

Kesziilt: 2014. marcius 25. napjan, Sajobabony Varos Polgarmesteri Hivatal tanacskozo 
termeben. 

Targy: Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testulete rendes, nyilt iilese. 

Az iilest vezeti:: Nagy Imre polgarmester 

Szavazati joggal, jelen vannak: 

Nagy Imre polgarmester 
Gazda Lajos alpolgarmester, 
Bencs Gabor kepviselo, 
Lakatos Jeno kepviselo, 
Raduly Jozsef kepviselo, 
Sebok Lajos kepviselo. 
Dr. Varga Eszter kepviselo. 

Tavol maradt: -

(Kezdeskor 7 fo, iiles vegen 7 fo.) Jelenleti iv mellekelve. 

Meghivottkent jelen vannak: 

Likai-Toth Adel jegyzo 

Mezes Istvan Sajobabony Varos Polgaror Egyesulet elnoke 
Dr. Orosz Istvan Oszkar iigyved 

Tavol maradt: Kiraly Gaborne aljegyzo 

Jegyzokonyvvezeto: Fodor Valeria igazgatasi eloado 

Nagy Imre polgarmester: Koszontom a megjelenteket es megallapitom, hogy a Kepviselo-

testulet hatarozatkepes, hiszen 7 fo kepviselobol 7 fo kepviselo jelen van. 
Udvozlom a polgaror egyesiiletek es az SVSE vezetoit. Azert hivtuk meg az altalunk 
tamogatott szerveket, hogy par percben beszamoljanak arrol, hogy 2013. evben hogyan 
hasznaltak fel a tamogatas. Igy kivanjuk biztositani a nyilvanossagot. 
A meghivo alapjan ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Tajekoztato a Sajobabony varosban miikodo polgaror egyesiiletek miikodeserol, a 
kozbiztonsag erdekeben tett intezkedesekrol es az azzal kapcsoiatos feladatokrol, 
beszamolo a 2013. evi onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol 

2. SVSE beszamoloja a 2013. evi onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol 
3. Tajekoztato a lejart hataridejii hatarozatokrol a ket ules kozott tett intezkedesekrol, az 

atruhazott hataskorben hozott hatarozatokrol 
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4. Inditvanyok, bejelentesek. 
5. Eloterjesztes a 2014. evi Kozbeszerzesi Terv megtargyalasara, jovahagyasara 
6. Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati Tarsulas, Tarsulasi 

Megallapodasanak a megtargyalasa, elfogadasarol, Tajekoztato a B.A.Z. Megyei 
Kormanyhivatal Torvenyessegi felhivasarol, A Zv Zold Volgy Kozszol. Nonprofit Kft 
Kozszolgaltatoi Hulladekgazdalkodasi Terve a megtargyalasa, elfogadasarol. 

Jegyzokonyv hitelesitoknek jeloli Dr. Varga Eszter kepviselot es Gazda Lajos alpolgarmestert 

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

A donteshozatalhan reszl vett 7 fo. 
A kepviselo-testiilet 7 igen, egyhangu szavazattal, ellenszavazat es tartdzkodas nelkiil 
elfogadta a meghivo szerinti, polgdrmester dltal ismertetett napirendi pontok megtdrgyaldsdt, 
a Jegyzokonyv hitelesitok szemelyet, es az aldhhi hatdrozatot hozta. 

Sajobabony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 
27/2014. (111.25.) dnkormdnyzati hatdrozata 

Napirendi pontok elfogaddsdrol, Jegyzokonyv hitelesitok szemelyerol 

1. Tajekoztato a Sajobabony varosban miikodo polgaror egyesuletek mukodeserol, a 
kozbiztonsag erdekeben tett intezkedesekrol es az azzal kapcsoiatos feladatokrol, 
beszamolo a 2013. evi onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol 

2. SVSE beszamoloja a 2013. evi onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol 
3. Tajekoztato a lejart hataridejii hatarozatokrol a ket tiles kozott tett intezkedesekrol, az 

atruhazott hataskorben hozott hatarozatokrol 
4. Inditvanyok, bejelentesek. 
5. Eloterjesztes a 2014. evi Kozbeszerzesi Terv megtargyalasara, jovahagyasara 
6. Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati Tarsulas, Tarsulasi 

Megallapodasanak a megtargyalasa, elfogadasarol, Tajekoztato a B.A.Z. Megyei 
Kormanyhivatal Torvenyessegi felhivasarol, A Zv Zold Volgy Kozszol. Nonprofit Kft 
Kozszolgaltatoi Hulladekgazdalkodasi Terve a megtargyalasa, elfogadasarol. 

Jegyzokonyv hitelesitok Dr. Varga Eszter kepviselot es Gazda Lajos alpolgarmestert 

\  napirendi pont: Tajekoztato a Sajobabony varosban miikodo polgaror egyesiiletek 
mukodeserol, a kozbiztonsag erdekeben tett intezkedesekrol es az azzal kapcsoiatos 
feladatokrol, beszamolo a 2013. evi onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol 

Nagy Imre polgarmester: Felkerem a Sajobabony Varos Polgaror Egyesulet elnoket, hogy 
tartsa meg a beszamolqjat. 

Mezes Istvan Sajobabony Varos Polgaror Egyesulet elnoke: Nagy tisztelettel koszontom a 
Polgarmester Urat, Jegyzoasszonyt es a hallgatosagot. Sajobabony Varos Polgaror Egyesulet 
1993-ban alakuh. Az elmuft evek alatt en ugy erzem, hogy helytalltunk. Tajekoztatni 
szeretnek mindenkit, hogy az elmult evben mit teljesitettunk, ugyanis a bizottsagok ezt 
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hianyoltak tolunk. 3644 ora szolgalatot teljesitettunk, a nagy reszet a szolgalatvezetok toltik 
ki. Mi minden este 10 oratol reggel 6 oraig az ev mindennapjan ellatjuk a diszpecser es a 
portaszolgalatot. Ehhez jon hozza a jarorszolgalat, amely 516 ora volt. Jarorszolgalatot 
teljesitettunk, november 1-en temetoszolgalat, a gyari utjavitas es a kozteriileti es a szolohegyi 
szolgalatok. Ide szamoltam azt a 6 fot, aki a TESZEDD mozgalomban szedtek a szemetet. 
Tobb mint 36 zsak szemetet osszeszedtiink. A rendezvenyeken mindig 10-12 fovel szokottunk 
reszt venni. llyen peldaul az iskolai rendezvenyek, az adventi iinnepsegek illetve az 
onkormanyzati rendezvenyek. Tobbszor teljesitettunk szolgalatot a masik polgaror 
egyesulettel, a kozteriilet-feliigyelovel minden problema nelkul. Ahogy Lakatos Jeno 
kepviselo ur elmondta, felesleges ket polgaror egyesulet, ossze kellene vonni. Errol csak 
annyit szeretnek elmondani, hogy majd a kozgyiiles eldonti. A nyilvanossag kedveert 
elmondanam, hogy milyen koltsegeink voltak: Gepkocsihoz alkatresz vasarlasa es javitasi 
koltseg 701.532,- Ft, gazolaj vasarlasa 181.975,- Ft, telefon koltseg ( mobil) 412.000,- Ft, 
kotelezo biztositas 45.454,- Ft, ez osszesen 1.340.361 Ft,A z onkormanyzat altal nyujtott 
2013. evi tamogatas osszege: 1.000.000,- Ft. A kiilonbozetet a sajat penzunkbol tetttik hozza. 
A tavalyi evre vonatkozo beszamolonkat a penziigyi eloado elfogadta, latta a szamlainkat, a 
fokonyvi kivonatainkat kivetni valot nem talalt benne. Roviden ennyit szerettem volna 
mondani. Ha van, valakinek kerdese szivesen valaszolok. 

Nagy Imre polgarmester: Szeretnem tajekoztatni a lakossagot, hogy a bizottsagi iileseken 
megtargyaltuk a polgaror egyesiiletek beszamolojat. Van valakinek az elnok urhoz kerdese? 

Gazda Lajos alpolgarmester: Csak roviden szeretnek reagalni az elnok lir beszamolojara. 
Ellentetben a bizottsagi ulesen tett beszamolojaval, most alaposabb beszamolot hallottunk. 
Utah a Lakatos Jeno kepviselo altal tett javaslatra, miszerint a ket polgaror egyesiilet 
egyesiiljon. Van mar kidolgozott tervuk? 

Mezes Istvan Sajobabony Varos Polgaror Egyesulet elnoket: Konkretan meg nines terv, 
meg kell targyalni kozgyiilesen minket reszrol. Reszemrol semmi akadalya, van 
hajlandosagunk. 

Gazda Lajos alpolgarmester: Meg kellene hatarozni egy hataridot. 

Nagy Imre polgarmester: Van valakinek meg ezzel kapcsolatban kerdese? Amennyiben 
nines, szavazasra teszem. Aki egyetert azzal, hogy a kepviselo-testiilet elfogadja a 
Sajobabony Varos Polgaror Egyesiilet miikodeserol, a kozbiztonsag erdekeben tett 
intezkedesekrol es az azzal kapcsoiatos feladatokrol, valamint a 2013. evi onkormanyzati 
tamogatas felhasznalasarol szolo tajekoztato, kezfeltartassal jelezze. 

A donteshozatalhan reszt vett 7 fo. 
A kepviseld-testulet 6 igen, 1 nem, 0 tartdzkodik szavazattal az aldhhi hatdrozatot hozta. 

A kepviselo-testulet megtargyalta es elfogadja a Sajobabony Varos Polgaror Egyesulet 
miikodeserol, a kozbiztonsag erdekeben tett intezkedesekrol es az azzal kapcsoiatos 

Sajobabony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 
28/2014. (III.25.) dnkormdnyzati hatdrozata 

Sajohdbony Vdrosi Polgdrdr Egyesiilet tdjekoztatojdnak elfogaddsdrol 
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feladatokrol, valamint a 2013. evi onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol szolo 
tajekoztatot. 

Felelos: Nagy Imre polgarmester 
Hatarido: azonnal 

Nagy Imre polgarmester: Felkerem a „Saj6babony Kozbiztonsagi Polgarorseg" 
Biinmegelozesi Vagyonvedelmi es Komyezetvedelmi Kozhasznu Egyesulet elnoket, hogy 
tartsa meg a beszamolqjat. 

Bencs Gabor Sajobabony Kozbiztonsagi Polgarorseg elnoke: Koszonom a szot 
Polgarmester Ur. A bizottsag reszere leadtunk egy negyoldalas beszamolot, mind a penziigyi 
reszre, mind pedig a tavalyi tevekenysegiinket illetoen. Egy par adatot szeretnek ebbol 
kiemelni. Egyesiiletiink 2013. evben 25 fo letszammal miikodott, amibol 21 fo aktivan reszt 
vett egyesiiletiink tevekenysegeben, illetve 4 fo mint tamogato segitette munkankat. 
Szerveztiink ezen idoszak alatt 1899 ora kozteriileti szolgalatot teljesitett Sajobabony kiil - es 
belteriileten. A tavalyi szamokhoz kepest sikerult nagyobb mertekben novelni ezt a szamot, ami 
koszonheto az uj tagjainknak, akik aktivitasukkal bizonyitottak tenni akarnak varosunk 
kozbiztonsagaert. Szeretnek par tagunkat kiemelni: Filep Gabor 328 ora kozteriileti szolgalat, 
Gyori Csaba 218 ora, Filep Ferenc 212 ora, Lakatos Bela 130 ora, azt vallom, az egyesiilet 
elnokenek peldal kell mutatni minden tekintetben, ezert en is vallaltam 214 ora szolgalatot. 
Egyesuletunk kulonbozo rendezvenyek biztositasaban vett reszt a tavalyi ev folyaman: 
Varosnapi rendezvenybiztositas: 16 fovel. Advent elso vasamapja: 8 fovel. Advent masodik 
vasarnapja: 11 fovel, Mikulasunnepseg: 11 fovel.. Rendszeresen reszt veszunk az SVSE] 
merkozesein, ezzel is segitve sportegyesiiletiinket. Kozteriilet-feliigyelovel 50 ora szolgalatot 
lattunk el kozosen, heti rendszeresseggel. Egyesiiletiink egyiittmiikodesi megallapodast kotott a 
Magyar Postaval, ingatlanvedelmi, i l l . postakfseroi feladatkorben. Egyesiiletiink a tavalyi ev 
folyaman negy fatolvajt keritett kezre onalloan, akiket a rendorsegnek intezkedesre atadtunk. 
Rendorseggel kozos akcio tetteneressel egyiitt 2 alkalommal volt. Kozos figyeloszolgalat 
tetteneres nelkiil 2 alkalommal. Tobbszor segitseget nyujtottunk a kobor ebek befogadasanal. 
Szeretnek attemi a tajekoztato penziigyi reszere. Az onkormanyzattol kaptunk egy rendkiviil 
jonak mondhato UAZ gepjarmiivet. Folyamatosan bovitjiik az eszkozallomanyunk. Tobb nagy 
beruhazast hajtottunk vegre a tavalyi ev folyaman: szolgalati gepjarmiiviinkre 4 db uj 
gumiabroncsot vasaroltunk 100.000,- Ft ertekben, vadfigyelo kamerat vasaroltunk, amit 
kiilonbozo helyekre kitelepitiink, igy kiserjiik nyomon, az egyes helyeken torteno 
tevekenyseget. A kamera ejjellato, infraval felszerelt, 12 Megapixeles kepet is tud kesziteni, 
mindamellett videofelvetelt is tud tarolni. Ezen felszerelesiink 85.000,- Ft-ba keriilt. 
Egyesiiletiink kerekparokat vasarolt, 255.000,- Ft ertekben, ezzel latjuk el fokent nyaron a 
kozteriileti szolgalataink 80%-at, sporolva egyesiiletiink benzinkohsegen, illetve fejlesztjiik 
tagjaink mozgekonysagat, allokepesseget. Egyesuletiink gepjarmiivet 2013.12. hoban miiszaki 
vizsgara keszitettiik fel, a vizsgaztatasra valo felkeszites es a vizsgadij 100.000 Ft-ot tett ki. 
Egyesiiletunk iroda felszereleset bovitette, egy lezeres nyomtatoval, amit 23.000,- Ft ertekben 
vasaroltunk.3 db szolgalati telefonra ruhazunk be 30.000,- Ft ertekben. A teljesseg igenye 
nelkul a fobb kiadasainkat szeretnem Onokkel ismertctni: 

uzem^nyagkoltseg: 385.000,- Ft, telefonkoltseg (keszulekek, egyenlegfeltoltes): 55.000,- Ft 
Gepjamiu karbantartas fejlesztes ( Gumi, ponyva, alkatreszek): 214.000,- Ft 
felszereles (vadfigyelo, elemek kiegeszitok): 96.000,- Ft, kerekparok: 255.000,- Ft, 
postakoltseg: 5000,- Ft, irodaszer (nyomtato egyeb kiegeszitok): 26.000,- Ft, gepjarmu 
vizsgaztatas, kotelezo biztositas: 60.000,- Ft egyesuleti rendezveny: 120.000,- Ft, banki 
koltsegek: 25.000 Ft, egyesuleti tagdij: 2000 Ft. Osszesitve egyesQletunk a tavalyi evben 
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1.250.000,- Ft-os kiadassal zarta az evet. Az onkormanyzattol 1.000.000,- Ft, a Megyei 
Polgaror Szovetsegtol 100.000,- Ft nyertiink miikodesi koltsegeinkre. 
Ha barkinek van kerdese, arra szivesen valaszolok. 

Nagy Imre polgarmester: A bizottsag szinten targyalta, Sajobabony Kozbiztonsagi 
Polgarorseg beszamolojat. Kerdezem a kepviselotarsaimtol, van valakinek kerdese, 
hozzaszolasa? Amennyiben nines, szavazasra teszem. Polgaror Egyesulet mukodeserol, a 
kozbiztonsag erdekeben tett intezkedesekrol es az azzal kapcsoiatos feladatokrol, valamint a 
2013. evi onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol szolo tajekoztato, kezfeltartassal jelezze. 

A donteshozatalban reszt vett 7 fo. 
A kepviselo-testiilet 6 igen, 0 nem, 1 tartdzkodik szavazattal az aldhhi hatdrozatot hozta. 

Sajobabony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 
29/2014. (111.25.) dnkormdnyzati hatdrozata 

Sajdhdhony Kdzbiztonsdgi Polgdrorseg tdjekoztatdjdnak elfogaddsdrol 

A kepviselo-testiilet megtargyalta es elfogadja a Sajobabony Kozbiztonsagi Polgarorseg 
miikodeserol, a kozbiztonsag erdekeben tett intezkedesekrol es az azzal kapcsoiatos 
feladatokrol, valamint a 2013. evi onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol szolo 
tajekoztatot. 

Felelos: Nagy Imre polgarmester Hatarido: azonnal 

2. SVSE beszamoloja a 2013. evi onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol 

Nagy Imre polgarmester: Szeretnem bejelenteni, hogy az SVSE elnoke bizottsagi iilesen 
elszamolt az onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol, bemutatta a konyveleset, annak a 
tekinteteben, hogy szabalyosan lett-e felhasznalva az onkormanyzati tamogatas osszege. Ezt 
minden alkalommal, mint mas egyesiilet vonatkozasaban a penziigy vizsgalta. Kerdezem a 
kepviselo tarsaimtol, van valakinek kerdese, hozzaszolasa? Amennyiben nines, szavazasra 
teszem. Aki egyetert, azzal, hogy kepviselo-testiilet elfogadja az SVSE 2013. evi 
onkormanyzati tamogatas felhasznalasarol szolo beszamolot, kezfeltartassal jelezze. 

A donteshozatalhan reszt vett 7 fo. 
A kepviselo-testiilet 7 igen szavazattal, egyhangu szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds 
nelkiil az aldhhi hatdrozatot hozta. 

Sajdhdhony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 
30/2014. (111.25.) dnkormdnyzati hatdrozata 

SVSE heszdmolojdnak az elfogaddsdrol 

A kepviselo-testiilet megtargyalta es elfogadja az SVSE 2013. evi onkormanyzati tamogatas 
felhasznalasarol szolo beszamolojat. 
Felelos: Nagy Imre polgarmester 
Hatarido: azonnal 



3. napirendi pont: Tajekoztato a lejart hataridejii hatarozatokrol a ket iiles kozott tett 
intezkedesekrol, az atruhazott hataskorben hozott hatarozatokrol 

Nagy Imre polgarmester: Szeretnem elmondani, hogy az elmult idoszalcban eleg mozgalmas 
volt a munkank ez annak is koszonheto, hogy felgyorsultak az esemenyek. A sajat 
beruhazasok es a palyazat miatt. Bizzunk benne, hogy ez iden is igy lesz, ugyanis a BUKK-
LEADER Egyesiilethez csatlakozva, aktivan reszt vesziink majd a munkaban. Abban az 
esetben, amikor a BUKKI-LADER programja elkesziil azt a lakossagnak es a Kepviselo-
testiiletnek is kozze fogom tenni. Tartottunk egy rendkiviili ulest, ahol a Szavazoszamlalo 
Bizottsag tagjait es pottagjait megvalasztotta a kepviselo-testulet. Szeretnem elmondani a 
lakossag tajekoztatasara, hogy a Szavazoszamlalo Bizottsagok osszetetele a 3 korben a 
kovetkezok lesznek: 

1. szamu Szavazoszamlalo Bizottsag (Szavazokor cime: 3792 Sajobabony, Kossuth 
ut. 46. sz.) 

Kelemen Ilona 
Horvath Peter 
Szokolyne Horvath Gabriella 
Emodi Tiborne 
Nagy Istvan Arpadne 
Nagy Janosne 

3792 Sajobabony, Kossuth ut 19. 
3792 Sajobabony, Kossuth ut 33. 
3792 Sajobabony, Kossuth ut 86. 
3792 Sajobabony, Erkel F. ut 1/5. 
3792 Sajobabony, Kossuth ut 16. 
3792 Sajobabony, Attila u. 14. 

2. szamu Szavazoszamlalo Bizottsag (Szavaz6kor cime: 3792 Sajobabony, Iskola ter 
3.SZ. 

Gyarmati Laszlone 3792 Sajobabony, Erzsebet kiralyne lit 1 3/8. 
Mannheimne Pozsgai Erzsebet 3792 Sajobabony, Bocskai ut 8. 2/11. 
Nagy Istvan Zsigmondne 3792 Sajobabony, Bocskai u. 10. 1/5. 
Gyorfi Sandome 3792 Sajobabony, Arany Janos ut 9. 2/11. 
Kummer Zoltanne 3792 Sajobabony, Vaci ut 31. 

3. szamu Szavazoszamlalo Bizottsag (Szavaz6kor cime: 3792 Saj6babony, Iskola ter 
3.SZ.) 

Balogh Sandome 
Szopko Istvan 
Kokas Istvanne 
Bartha Laszlone 
Viragh Jozsefne 

3792 Sajobabony, Bocskai lit 8. 2/12. 
3792 Sajobabony, Vaci lit 7. 
3792 Sajobabony, Erzsebet kiralyne ut 8. 2/5. 
3792 Sajobabony, Erkel F. ut 8. 2/11. 
3792 Sajobabony, Kodaly Z. ut 10. 

A Helyi Valasztasi Iroda vezetoje a Jegyzoasszony es 6 latja el a valasztassal kapcsoiatos 
feladatokat. 
A delegaltak nevsorra meg nines meg, de idoben leadtak az igenyuket a partok hisz jogveszto 
hatalyu a hatarido, akik szeretnek a tagjaikat a Szavazoszamlalo Bizottsag tagjai kozott latni. 
Harom part jelezte, hogy kivan ezzel a lehetoseggel elni. 



Szeretnem elmondani, egy kiadvany letrehozasarol is dontottunk. A Reformatus Egyhaz es a 
Katolikus Egyhaz torteneterol egy olyan kiadvany kesziil, ami erdekebe a Remias Tibort 
megbizassal lattam el es megkezdodott a munka. Amikor ezt a kiadvanyt kiadasarol 
dontottunk, akkor dontottuk a Sajobabonyi monografia elkeszitesere palyazatot fogunk 
beadni. Szeretnem tajekoztatni a lakossagot, hogy 2014. marcius 5. napjan benyujtasa 
megtortent az NKA-hoz. A palyazatban 3.250.000 Ft jeloltiik meg. A koltsegvetesbe 
beterveztuk a Forgalomtechnikai terv elkesziteset. Harom arajanlat alapjan kivalasztottuk a 
kivitelezot, aki ezt a tervet el fogja kesziteni. A mult heten elkezdodott az ezzel kapcsoiatos 
munka. A rendkiviili iilesen a masik dontes az volt, hogy az adossagkonszolidacioban nem 
erintett telepiilesek szamara tamogatast adtak a letszamtol fuggoen. Sajobabony 44.000.000,-
Ft felhasznalhato tamogatasra adta be a palyazatat. A tamogatas celjat torvenybe hataroztak 
meg. A Kepviselo-testulet az adossagkonszolidacioban reszt nem vett telepulesi 
onkormanyzatok fejlesztesi tamogatasara epitessel jaro celokkent megjelolte az 
onkormanyzati tulajdonii 3792 Sajobabony, Bocskai lit 2. ingatlan, (11-es epiilet) a 
Polgarmesteri Hivatal epiileteben 3 megallos akadalymentes szemelylift epitcset, nyeregteto 
raepiteset a lapos tetore, tovabba az onkormanyzati tulajdonii, 3792 Sajobabony, Szechenyi lit 
1. ingatlan, (Ill-as epulet), a Szocialis Etkezde epiileten homlokzati hoszigetelt 
vakolatrendszer kesziteset, homlokzati nyilaszarok cserejet. A mai nap kaptuk az ertesitest, 
hogy csiitortokon a tamogatasi szerzodest ala lehet imi. 

Az onkormanyzati koltsegvetesiinkben szerepel az onkormanyzati pincehaz, ahol majd 
rendezvenyeket lehet majd tartani, es beleillik a kornyezetbe. A tervezesere kiadtam a 
megbizast. Arrol is szeretnek beszamolni, hogy Raduly Jozsef es Sebok Lajos kepviselo 
tarsaim kozremiikodesevel sikeruh a Tanker Vezeto Asszonnyal egy talalkozot megbeszelni. 
Ezen a megbeszelesen mindharman reszt vettiink, sot a Deak Ferenc Altalanos Iskola 
igazgatonojet is magunkkal vittiik. Megbeszeltiik azokat a dolgokat, amelyek benniinket 
zavarnak. A lakossag nem tudja igeny bevenni a tornatermet hetvegeken illetve tanitasi 
szunetekbe. Megfogalmaztunk egy kerelmet es e-mailben eljutattuk hozza, es most varjuk 
visszajelzest. 
Szeretnem tajekoztatni a lakossagot a palinka es a borversenyrol, amelyek marciusban keriilt 
megrendezesre. Szep eredmenyek szuletetek Sajobabony tekinteteben. Az esemenyek szepen 
rendben lezajlottak, remenyeim szerint jol ereztek magukat es viszik Sajobabony jo hiret 
tovabb. A marcius 15-i iinnepseg meg lett tartva a Deak Ferenc Altalanos Iskolaba, ahol reszt 
vett Sebestyen Laszlo Orszaggyiilesi kepviselo illetve a Kepviselo-testiilet tagjai. 
Szeretnem tajekoztatni a Kepviselo-testiiletet, hogy a kozmunkasoknak a letszama 105 fo. 
Ebbol 31 fo a START munkaprogramba, 30 fo a kompetencia tanfolyamon, 20 fot januarban 
es 20 fot marcius 12-en vettiink fel, 2 fo a Muvelodcsi hazban es van 1 fo, aki 60 even feluli. 
A kora miatt nem mehet oregsegi nyugdijba, de nem foglalkoztatott. 
Az Ipari park kozgyulesen elhangzott, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata igyekszik 
rendezni a csapadek vizelevezeteset, hogy minel hamarabb a befogadoba keriiljon. Ennek 
erdekeben a befogado patak tisztitasara van sziikseg. Ehhez az eszkozoket az Ipari park adja, 
a munkaerot pedig az onkormanyzat. 
A ket kozteriilet-felugyelo a bizottsagi ulesen mar bemutatkozott a Kepviselo-testuletnek 
illetve a kiilsos tagoknak. Van valakinek kerdesese ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Kerdes es hozzdszdlds a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Nagy Imre 
polgdrmester kerte a kepviselo'ket, hogy szavazzanak a lejart hataridejii hatarozatokrol es a 
ket iiles kozott tett intezkedesekrol. 

8 



4. Inditvanyok, bejelentesek 

Nagy Imre polgarmester: Javaslom, hogy folytassuk az iilesiinket az inditvanyok, 
bejelentesek napirendi ponttal. Szeretnem bejelenteni, hogy a szamlankon jelenleg 
171.310.000,- Ft. 50-50 millio Ft le van kotve kulonbozo lejarati hataridovel. Pillanatnyilag 
szabad kapacitas 71 millio Ft. 
A kozterulet hasznalatarol szolo rendelet modositasarol, annyit el kell mondanom 15/2011. 
(XI.28.) onkormanyzati rendeletmodositasa az intezmenyek kozteriileteinek, a parkokban, a 
jatszoter eszkozeinek megovasanak erdekeben sziikseges. A rendelet szabalyozasanak 
bovitesevel lehetoseg nyilik arra, hogy a rendelettol eltero hasznalatot ellenorizni lehessen, 
illetve a nyitva tartasi ido ellenorzesere is lehetoseg volna, aki nem tartja be, az szamithat a 
szankciora. A kozterulet-feliigyelo hamar felismerte, hogy az intezkedesehez meg kell, hogy 
legyen a jogi hatter is. Ezen kivOl a jatszoteren nyitva tartasi idot ki kell fuggeszteni, es ezen 
idon tul senkinek nem lehet a jatszoteren tartozkodni, kiilonosen annak a felnott szemelynek, 
aki oda nem kivanatos. A rendelet a kovetkezo paragrafussal egesziil ki: 19/A.§ Az 
onkormanyzat tulajdonaban levo intezmenyekben es az onkormanyzat altal fenntartott 
kozteruleteken a nyitvatartasi idon tul tartozkodni tilos. Az irasos eloterjesztest megkapta a 
testiilet. Van valakinek ezzel kapcsolatosan kerdese? Amennyiben nines, ugy kerem, 
szavazzunk. Aki egyetert a kozterUlet hasznalatarol szolo 14/2012. (XI.28. )rendelettel 
modositott 15/2011. (IX.14.) onkormanyzati rendelet modositasaval az eloterjesztes szerint, 
kezfeltartassal jelezze. 

A donteshozatalhan reszt vett 7/6. 
A kepviseld-testulet 7 igen, egyhangu szavazattal, ellenszavazat es tartdzkodds nelkiil az aldhhi 
rendeletet alkotta. 

Sajobabony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 
5/2014.(111.26.) dnkormdnyzati rendelete 

a kdzterulet haszndlatdrol szdld 14/2012. (XL 28. ) rendelettel modositott 15/2011. (IX. 14.) 
dnkormdnyzati rendelet modositdsdrol 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete az epitett komyezet alakitasarol es 
vedelmerol szolo 1997. evi LXXVI I I . torveny 54.§ (5) bekezdeseben kapott felhatalmazas 
alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a) pontjaban meghatarozott feladatkoreben 
eljarva a kovetkezoket rendeli el: 

1. § A rendelet 19.§-a a kovetkezo 19/A. §-sal egeszul ki: 

19/A.§ Az onkormanyzat tulajdonaban levo intezmenyekben es az onkormanyzat altal 
fenntartott kozteriileteken a nyitvatartasi idon tiil tartozkodni tilos. 

2. § Ez a rendelet 2014. marcius 27. napjan lep hatalyba es 2014. marcius 28. napjan hatalyat 
veszti. 

Likai-Toth Adel Nagy Imre 
jegyzo polgarmester 
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Nagy Imre polgarmester: Tisztelt Kepviselo-testulet, megkerestek bennunket Sajovolgye 
Focisuli Sportegyesiilet, hogy nyujtsunk tamogatast szamukra. Igeretiik az volt, hogy majd 
eljonnek es bemutatjak a focisuli eletet. llyen megkeresesiik mar volt 2011. evben, akkor 
hoztunk is egy dontest. A 152/2011.(VII. 19) hatarozatunk ertelmeben csatlakoztunk a 
Sajovolgye Focisuli Sportegyestilethez, befizettiik a 100.000,- Ft-os tagdijat es azota nem 
kerestek meg bennunket. 

Bencs Gabor kepviselo: En abba is belemennek, hogy lepjiink ki abbol az egyesuletbol. Nem 
tartom semmilyen elorelepesnek a sport szempontjabol, maradjon itt a 100.000,- Ft. 

Nagy Imre polgarmester: En nem vagyok biztos benne, hogy befogadtak benniinket. 2011-
ben elkiildtuk a dontesiink, befizettiik a 100.000,- Ft tagdijat, 2012. evben semmilyen 
kapcsolatunk nem volt az egyesiilettel. 

Bencs Gabor kepviselo: Jarjunk utana. 

Nagy Imre polgarmester: Kovetkezo ulesre utana jarok, hogy is allunk az egyesiilettel. 
Szeretnem tajekoztatni tovabba a kepviselo-testiiletet, felmeres alapjan az Ady Endre ut vegen 
ajardanak az allapota aggalyos. Ezzel kapcsolatban szeretnem elmondani, hogy egy polimer 
gyarto ceggel vettem fel a kapcsolatot. Toltik arajanlatot fogok kerni, ugyanis ott a 
legnagyobb a kiparlodas. A hiitoviz ott jon ki az ipari parkbol. Ott keveredik a patak 
termeszetes vizevel, igy ott van a legnagyobb karosodas. A polimer lehet karbon, miianyag, 
kompozit, ezert konnyii szerkezetes hidat tudnank letrehozni. Ezeknek konnyii a szallitasa, az 
osszeszerelhetosege. 
Van valakinek inditvanya, bejelentese? 

Bencs Gabor kepviselo: A garazssoron a homoru tiikor evek ota hianyzik. Probaljuk meg 
potolni, tudom, hogy draga dolog. A bizottsagi ulesen voh egy remek felvetes, hogy 
Sajobabony teriileten keves a szemetes. Probaljuk meg ezt sajat gyartasu szemetesek 
elhelyezesevel megoldani. Ami eszrevetelem van meg, a deltanal, ahol keszult a csapadek 
vizelvezetes, a kerekparut fel m ^ -rel meg van siillyedve. Ha valaki nem veszi esztre csunya 
baleset lesz a vege. Fel kell venni a kivitelezovel a kapcsolatot, es allitsa helyre. Sajnalatos 
dolog torten a miih heten, csatoma tetot loptak, ezzel kapcsolatban lenne egy keresem. A 
koltsegvetes megtargyalasanal szerver kiepiteserol volt szo. Meg lehetne oldani, hogy a 
kameraszerveriinket is helyezziik at ide Sajobabonyba es a rendorsegre kellene bekotni a 
kamera megfigyeleset. Jelen pillanatban kevesen tudjak visszanezni. A kameraszerverunk 
nagyon alacsony szintii, lassu. 
Megtortent a kutyaoltas. Van lehetoseg arra, hogy megnezzuk ki az, aki szandekosan 
elmulasztotta a kutyak oltasat. Ezt szankcionalni kell. A kobor kutyak folyamatos problemat 
okoznak az onkormanyzatnak es a varos lakossaganak. 
Tervunkben volt, hogy Sajobabony bizonyos reszet terkovel latjuk el, bizonyos jardakat. 
Olyan otlettel allnek elo, hogy probaljuk meg magunk elkesziteni a terkoveket. Nem kell mas 
hozza, mint egy sablon es egy razopad. Ezzel erteket teremtiink magunk reszere. Errol 
szeretnek egy koltsegvetest. 

Sebok Lajos kepviselo: MESZ es az orvosi rendelo keriteset le kellene festeni. Az iiresen 
alio onkormanyzati lakassal hogy allunk? A Kossuth utcan a gombakacokat vissza kellene 
metszeni. 
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A masik kerdesem a polgarorseg Egyesiiletekre be lett allitva 1,5- 1,5 millio Ft a 
koltsegvetesunkbe. Ezt a penzt ok meg fogjak kapni? 

Dr. Varga Eszter kepviselo: Szeretnek ezzel kapesolatban hozzaszolni. Amikor szavaztunk, 
akkor a beszamolojukat fogadtuk el. Elhangzott, hogy hatarido kitiizeset ker az 
alpolgarmester ur a ket egyesulet fuzionalasaval kapcsolatban. A Varosi Polgaror Egyesulet 
elmondta, hogy nem latja ennek az akadalyat. A masik egyesulet a kozgyiilestol tette fuggove. 
Az, hogy a ket polgaror egyesiilet kap-e tamogatast vagy sem es milyen mertekben, az attol 
fligg, hogy milyen dontes sziiletik. Az egyesiiletek tamogatasara 1,5- 1,5 millio Ft osszeget 
terveztiink a koltsegvetesiinkben. Azonban annak nines akadalya, ha az egyesiiletek 
egyesiilnek, a ket tamogatast megkapja. Azt javaslom, hogy tiiziink ki egy hataridot, amikor 
ezt ujra targyaljuk. Az eloirasnak megfeleloen tartsak meg a kozgyiilest es a dontesiiket 
ismertessek a kepviselo-testiilettel, majd ezt kovetoen lehet donteni a tamogatas osszegerol. 

Nagy Imre polgarmester: Kerdezem a Kepviselo Asszonyt, hogy mennyi hataridot tiiziink 
ki. 

Dr. Varga Eszter kepviselo: 1 honap. A bizottsagi ulesen alaposan kitargyaltuk es a Varosi 
Polgaror Egyesulet vezetoje is sziikseget latta ennek, az eloregedes miatt. Az onkormanyzat 
elismeri a tevekenysegiiket, de aki ott meg aktiv es kedvet erez a munkahoz, a masik 
egyesuletben megteheti. 

Nagy Imre polgarmester: Ez azt jelenti, hogy a ket polgaror egyesulet legkesobb aprilis 25. 
napjaig adja le a donteset, mert a Kepviselo-testulet 2014. aprilis 29. napjan targyalja. 
Szavazasra teszem, aki egyet ert azzal, hogy a kepviselo-testiilet felkeri a ket polgaror 
egyesulet arra, hogy 2014. aprilis 25. napjaig nyilatkozzanak az egyesuletek fuzionalasaval 
kapcsolatban, kezfeltartassal jelezze. 

A donteshozatalhan reszt vett 7/6. 
A kepviselo-testulet 5 igen, 0 nem, 2 tartdzkodik szavazattal az aldbbi hatdrozatot hozta. 

Sajobabony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 
31/2014. (111.25.) dnkormdnyzati hatdrozata 

Sajohdhonyi Polgdrdr Egyesiiletek/elkereserol 

A kepviselo-testulet felkeri a ket polgaror egyesiiletet, hogy 2014. aprilis 25. napjaig 
nyilatkozzanak az egyesiiletek fuzionalasaval kapcsolatban. 

Felelos: Nagy Imre polgarmester 
Hatarido: 2014. aprilis 25. 

Nagy Imre polgarmester: Megkerem a Horvath Petert, hogy a MESZ munkajarol szamoljon 
be. 

Horvath Peter: Koszontom a Kepviselo-testiiletet es a hallgatosagot. A kovetkezo munkakat 
vegeztuk el: az elagazasnal a buszmegallot megjavitottuk, az onkormanyzati lakast 
kitakaritottuk, ovodaba a kazant megjavitottuk, az orvosi rendeloben a vilagitast. Pincesoron 
vilagitas letesitese, munkagepek karbantartasa, talaj elokeszitese, tanya mellett a vizelvezeto 
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arok kiasasa, bozotirtas, Csapadekviz aknak lehegesztese, a racsok potlasa, kozteriiletek 
takaritasa, szavazoiiilke keszitese, anyagbeszerzes. 

Nagy Imre polgarmester: Van valakinek kerdese? Amennyiben nines, terjiink ra a kovetkezo 
napirendi pontra. 

5. napirendi pont: Eloterjesztes a 2014. evi Kozbeszerzesi Terv megtargyalasara, 
jovahagyasara 

Nagy Imre polgarmester: A napirendi pont a 2014. evi Kozbeszerzesi Terv megtargyalasa, 
jovahagyasa. Az irasos eloterjesztest a testiilet megkapta. Egy kozbeszerzesiink van az 
Altalanos Iskola KEOP-os palyazat. A kozbeszerzesi tervet modositani kell, amennyiben ez 
evkozben, az elfogadasat kovetoen szuksegesse valik. Van valakinek kerdese? Amennyiben 
nines, szavazasra teszem, aki egyetert azzal, hogy a kepviselo-testiilet a Sajobabony Varos 
Onkormanyzatanak 2014. evi kozbeszerzesi tervet az eloterjesztes szerinti tartalommal 
elfogadja, valamint egyetert azzal, hogy a kepviselo-testiilet felkeri a jegyzot, hogy 
intezkedjek a kozbeszerzesi terv Sajobabony varos honlapjan torteno megjelenteteserol, 
kezfeltartasaval jelezze. 

A donteshozatalhan reszt vett 7 fo. 
A kepviselo-testulet 7 igen szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkul az aldhhi 
hatdrozatot hozta. 

A Kepviselo-testiilet 

1. Sajobabony Varos Onkormanyzatanak 2014. evi kozbeszerzesi tervet e hatarozat 
melleklete szerinti tartalommal jovahagyja. 

2. Felkeri a jegyzot, hogy intezkedjen a kozbeszerzesi terv Sajobabony varos honlapjan 
torteno megjelenteteserol. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Nagy Imre polgarmester 

Likai-Toth Adel jegyzo 

Sajohdbony Varos Onkormdnyzata Kepviseld-testtiletenek 
32/2014.(111.25.) dnkormdnyzati hatdrozata 

A 2014. evi kozbeszerzesi tervrdl 
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6. napirendi pont: Sajo-Bodva Volgye es Kornyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati 
Tarsulas, Tarsulasi Megallapodasanak a megtargyalasa, elfogadasarol, Tajekoztato 
a B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal Torvenyessegi felhivasarol, A Zv Zold Volgy 
Kozszol. Nonprofit Kft Kozszolgaltatoi Hulladekgazdalkodasi Terve a 
megtargyalasa, elfogadasarol. 

Nagy Imre polgarmester: Ez a napirendi pont nagyon osszetett, azert osszetett, mert tobb 
hatdrozatot Icell meghoznunk, mert Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi 
Onkormanyzati Tarsulas atalakuloban van. A Jegyzo Asszony harom hatarozat-tervezetet 
adott ki. Az elso hatarozat-tervezet a Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi 
Onkormanyzati Tarsulas, Tarsulasi Megallapodasanak a megtargyalasa. Ezt a megallapodast 
mar a Kozgyiiles elfogadta, nekunk jova kell hagynunk, hogy ez torvenyes legyen. 
Amennyiben kerdes, hozzaszolas nines, szavazasra teszem, aki egyet ert azzal, hogy a 
kepviselo-testiilet a Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati 
Tarsulas Tarsulasi Tanacsa altal 2014. 02. 19. napjan a 8/2014. (11.19) szamu hatarozataval 
elfogadott modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Tarsulasi Megallapodasat elfogadja, 
kezfeltartassal jelezze. 

A donteshozatalhan reszt vett 7 fo. 
A kepviselo-testiilet 7 igen szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkiil az aldhhi 
hatdrozatot hozta. 

a Sajd-Bodva Volgye es Kdrnyeke Hulladekkezelesi Dnkormdnyzati Tdrsulds mddositdsokkal 
egyseges szerkezethe foglalt Tdrsuldsi Megdllapoddsdnak elfogaddsdrol 

Kepviselo-testiilet, ugy dontott, hogy a Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi 
Onkomianyzati Tarsulas Tarsulasi Tanacsa altal 2014. 02. 19. napjan a 8/2014. (11.19) szamu 
hatarozataval elfogadott modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Tarsulasi 
Megallapodasat elfogadja. 

Felelos: Nagy Imre polgarmester 
Hatarido: azonnal 

Nagy Imre polgarmester: Ismerteti a kormanyhivatal BO/13/2076-20/2014, iigyiratszamu 
torvenyessegi felhivasat. Ismerteti a hatarozat-tervezetet, majd szavazasra teszi, aki egyetert 
azzal, hogy a Kepviselo-testulet 1. Megtargyalta a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal Torvenyessegi Felugyeleti Foosztalya 2014. februar 20. keltezesu, 
BO/13/2076-20/2014. ugyiratszamu torvenyessegi felhivasat es ugy dontott, felhivja a 
polgarmestert a kepviselo-testiilet targyban megtett intezkedeserol szolo tajekoztato 
Kormanyhivatal hoz valo megkiildcsere vonatkozo, 2014. marcius 31. napjaban 
meghatarozott hatarido 30 nappal torteno meghosszabbitasa iranti kerelem 
benyujtasara. 2. Jelen hatarozat 1. pontjat azzal indokolja, hogy Sajobabony Varos 

Sajdhdhony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 
33/2014. (111.25.) hatdrozata 
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Onkormanyzata tagja a Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati 
Tarsulasnak, a Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati Tarsulas 
tagonkormanyzatai 100 %-os tulajdonaban levo ZV Zold Volgy Kozszolgaltato Nonprofit 
Kft. tevekenysegenek megkezdesere iranyulo engedelyeztetesi eljaras folyamatban van, 
kezfeltartassal jelezze. 

A donteshozatalhan reszt vett 7 fo. 
A kepviselo-testiilet 7 igen szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkiil az aldhhi 
hatdrozatot hozta. 

A BO/13/2076-20/2014, tigyiratszdmu torvenyessegi felhivdsban megadott hatdrido 
meghosszahhitdsa irdnti kerelemrol 

Kepviselo-testulet 

1. Megtargyalta a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Torvenyessegi 
Felugyeleti Foosztalya 2014. februar 20. keltezesu, BO/13/2076-20/2014. 
Ugyiratszamu torvenyessegi felhivasat es ugy dontott, felhivja a polgarmestert a 
kepviselo-testulet targyban megtett intezkedeserol szolo tajekoztato 
Kormanyhivatalhoz val6 megkUldesere vonatkoz6, 2014. marcius 31. napjaban 
meghatarozott hatarido 30 nappal torteno meghosszabbitasa iranti kerelem 
benyujtasara. 

2. Jelen hatarozat 1. pontjat azzal indokolja, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata 
tagja a Sajo-Bodva Volgye es Kornyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati 
Tarsulasnak, a Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati 
Tarsulas tagonkormanyzatai 100 %-os tulajdonaban levo ZV Zold Volgy 
Kozszolgaltato Nonprofit Kft. tevekenysegenek megkezdesere iranyulo 
engedelyeztetesi eljaras folyamatban van. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Nagy Imre polgarmester 

Nagy Imre polgarmester: ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. Hulladekgazdalkodasi tervet 
reszUnkre megkuldtek, a Kozgyules mar elfogadta, nekUnk pedig jova kell hagynunk. Van 
valakinek kerdese, amennyiben nines, ugy szavazzunk, aki elfogadja a ZV Zold Volgy 
Nonprofit Kft Hulladekgazdalkodasi 2014-2016 evi tervet, kezfeltartassal jelezze. 

A donteshozatalhan reszt vett 7 fo. 
A kepviseld-testulet 7 igen szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkul az aldhhi 
hatdrozatot hozta 

Sajobabony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 
34/2014.(111.25.) dnkormdnyzati hatdrozat-tervezete 
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Sajobabony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 
35/2014. (111.25.) hatdrozata 

a Sajd-Bodva Volgye es Kdrnyeke Hulladekkezelesi Onkormdnyzati Tdrsulds ZV Zold Volgy 
Kdzszolgdltatd Nonprofit Kft. hulladekgazddlkoddsi terv elfogaddsdrol 

Kepviselo-testulet ugy dontott, hogy a Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi 
Onkomianyzati Tarsulas ZV Zold Volgy Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 2014-2016 evi 
kozszolgaltatoi hulladekgazdalkodasi tervet elfogadja. 

Felelos: Nagy Imre polgarmester 
Hatarido: azonnal 

Nagy Imre polgarmester: A KEOP-5.5.0/B-12-2013-0053 azonositoszamu palyazati kiirasra 
az onkormanyzat palyazatot nyujtott be a „ A Sajobabonyi Deak Ferene Altalanos Iskola 
energetikai korszeriisitese " targyaban. A projekthez kapcsolodo kozbeszerzesi tanacsad6i 
feladatok ellatasara harom arajanlatot szereztunk be. 

Javaslom elfogadni a legalacsonyabb arajanlatot. 

Lakatos Jeno kepviselo: Javaslom, hogy fogadjuk el a legolcsobbat. 

Nagy Imre polgarmester: Amennyiben tovabbi kerdes, hozzaszolas nines, szavazasra 
teszem, aki egyetert azzal, hogy a kepviselo-testiilet megbizza az TABEGU Kft.(1163 
Budapest, Lucfenyo ut 5.) vallalkozast KEOP-5.5.0/B-12-2013-0053 azonositdszdmu 
pdlydzati kiirasra a „A sajohdhonyi Dedk Ferenc Altaldnos Iskola energetikakorszeriisitese" 
projekthez kapcsolodo kozbeszerzesi tanacsadoi feladatok ellatasaval, a megbizottat 
mcgbizasert 1.000.000 forint + 27 % AFA azaz Egymillio forint+ 27 % Afa osszegii dijazas 
illeti meg, felhatalmazza a polgarmestert a megbizasi szerzodes megkotesere, alairasara, 
kezfeltartassal jelezze. 

A donteshozatalhan reszt vett 7 fo. 
A kepviselo-testiilet 7 igen szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkiil az aldbbi 
hatdrozatot hozta 

1. ) Tabegu Kft 
2. ) Polanyi Ugyvedi Iroda 
3. ) Eunitas Kft 

1.000.000,- + Afa 
1.250.000,- +Afa 
1.320.000,- +Afa 

Sajdhdhony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 
36/2014. (111.25.) hatdrozata 

Meghizds kozbeszerzesi tandcsaddi feladatok elldtdsdra 
(Tabegu Kft. meghizdsa) 
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A kepviselo-testulet 
1. Ugy dontott, hogy megbizza az TABEGU Kft (1163 Budapest, Lucfenyo ut 5.) 

vallalkozast KEOP-5.5.0/B-12-2013-0053 azonositdszdmu pdlydzati kiirdsra a „A 
sajdhdhonyi Dedk Ferenc Altaldnos Iskola energetikakorszeriisitese" projekthez 
kapcsolodo kozbeszerzesi tanacsadoi feladatok ellatasaval. 

2. A megbizottat az 1. pontban megjeloh mcgbizasert 1.000.000 Forint + 27 % AFA azaz 
Egymillio forint+ 27 % Afa osszegii dijazas illeti meg. 

3. Felhatalmazza a polgarmestert a megbizasi szerzodes megkotesere, alairasara. 

Felelos: Nagy Imre polgarmester 
Hatarido: azonnal 

Nagy Imre polgarmester: A 3-4 epiilet tervkeszitesere szinten kertem arajanlatot. A ket 
darab epulet 13,5 meter szeles es 43,5 meter hosszu, hagyomanyos technologiaval kesziilt, 
600 m2 szintteriilettel rendelkezik, haromszintes, reszben alapincezett. Az egyik epiiletben ket 
szint keriil atalakitasra, a masikban harom szint keriil felujitasra, atalakitasra. Osszesen 5 szint 
egyenkent 600 m2 osszesen 3000 m2.A reszletes arajanlatkeresben a kovetkezoket irtam: 
felmeresi terv keszitese, engedelyezesi terv, miiszaki leiras, epiteszeti terv, gepeszeti, 
elektromos leiras tiizvedelmi es energetikai szamitasok. Meg kell oldani a kiilso szigetelest, 
nyilaszarok cserejet. A meglevo kozmiicsatlakozasok rendelkezesre allnak. A palyazat 
benyujtasahoz sziikseges kidolgozni a beruhazas teteles koltsegveteset, szakagi bontasban. 
Ezt kertem toluk. 

Sebok Lajos kepviselo: Mi lesz a funkciqja az epiileteknek, ha mar elkesziil? 

Nagy Imre polgarmester: 5 szint lakas. Az egyik 3 szint, a masikban 2 szint. Osszesen 30 
lakast terveztiink. A legnagyobb 60 m2. Kaptunk harom arajanlatot, melyek a kovetkezok: 

1) WINNER PLAN Epitesz Bt 7.900.000,-Ft + Afa 
2) Azsio 2000 Kft 8.600.000,-Ft + Afa 

3) Metakomplex Kft 9.000.000,-Ft + Afa 

Raduly Jozsef kepviselo: Ebben a tervezesben benne van a teto tervezese is? 

Nagy Imre polgarmester: Benne. 

Dr. Varga Eszter Az engedelyezesi eljarast is lefolytatjak? 

Nagy Imre polgarmester: Nem, azt a tulajdonosnak kell. 

Sebok Lajos kepviselo: Ugy kell kerni, hogy engedelyeztessek is le. 

Nagy Imre polgarmester: A tervkeszitese ugy kezdodik, van, egy tervezoi nyilatkozat ligy 
kell elkesziteni, hogy minden torvenynek megfeleljen. 

Sebok Lajos kepviselo: En meg most ugy terveznem, hogy a napkollektort is beterveznem. 

Nagy Imre polgarmester: Abban az esetben gepeszeti tervet kell modositani, azt pedig lehet. 
Egy nyomvonalat kell attervezni. A legolcsobb arajanlatot az edelenyi tervezo adta. Van 
valakinek kerdese? Amennyiben nines, szavazzunk, aki egyetert azzal, hogy a kepviselo-
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testulet megbizza az Wimier-Plan Epitesz Bt. (1052 Budapest, Deak Ferenc ter 3. 3/2). 
vallalkozast a Ill-as epulet (3792 Sajobabony, Szechenyi ut 1.) es a IV-es epulet (3792 
Sajobabony, Szechenyi ut 3.) 2+3 szint felujitasi engedelyezesi terveinek elkeszitesevel, 
teteles szakagi arazott es arazatlan koltsegvetessel, a meglevo epiiltek felmeresevel es 
felmeresi terveinek elkeszitesevel, a megbizottat a mcgbizasert 7.900.000,-Forint + 27 % 
A F A azaz Hetmillio-kilencszazezer forint + 27 % Afa osszegii dijazas illeti meg, 
felhatalmazza a polgarmestert a megbizasi szerzodes megkotesere, alairasara, kezfeltartassal 
jelezze. 

A donteshozatalban reszt vett 7 fo. 
A kepviselo-testulet 7 igen szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkiil az aldbbi 
hatdrozatot hozta 

Sajdbdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviseld-testtiletenek 
37/2014. (111.25.) hatdrozata 

Meghizds a lU-IV epiiletek felujitdsi tervezesi feladatdnak elvegzesre 
(Winner-Plan Epitesz Bt.) 

A kepviselo-testiilet 
1. Ugy dontott, hogy megbizza az Winner-Plan Epitesz Bt ( 1052 Budapest, Deak 

Ferenc ter 3. 3/2). vallalkozast Ill-es epulet (3792 Sajobabony, Szechenyi lit 1.) es a 
IV-es epiilet (3792 Sajobabony, Szechenyi lit 3.) 2+3 szint felujitasi engedelyezesi 
terveinek elkeszitesevel, teteles szakagi arazott es arazatlan koltsegvetessel, a meglevo 
epiiltek felmeresevel es felmeresi terveinek elkeszitesevel. 

2. A megbizottat az 1. pontban megjelolt mcgbizasert 7.900.000,-Forint + 27 % A F A 
azaz Hetmillio-kilencszazezer forint+ 27 % Afa dijazas illeti meg. 

3. Felhatalmazza a polgarmestert a megbizasi szerzodes megkotesere, alairasara. 

Felelos: Nagy Imre polgarmester 
Hatarido: azormal 

Nagy Imre polgarmester: Szocialis Szovetkezet letrehozasara vonatkozo javaslatrol szolo 
eloterjesztest keszitett Dr. Orosz Istvan Oszkar iigyved lir, amit a Kepviselo-testiilet 
megkapott. Van valakinek ezzel kapcsolatban kerdese, hozzaszolasa? 

Dr. Varga Eszter kepviselo: A kovetkezo a problemam, van egy hatarozati javaslat, ami 
most keriilt elem, arrol szol, hogy most arrol kell donteniink, hogy megalakitjuk a 
szovetkezetet. Miert most, amikor azt sem tudjuk, hogy mivel akarunk foglalkozni a szocialis 
szovetkezeten belul. Miert az alapito okirattal kell kezdenunk, amikor nem tudjuk, hogy kivel 
es mit akarunk csinalni? Felmeresi kell csinalni arrol, hogy mit akarunk csinalni, majd ehhez 
a tervezett feladathoz embereket kell toborozni, majd be kell gyiijteni az eszkozoket, a 
koltsegeket ki kell szamitani, es azutan kell a reszjegy neverteket megallapitani, hisz ebbol 
fog osszeallni a szovetkezet vagyona es azt a tag fizeti meg, Mibol? 

Dr. Orosz Istvan Oszkar iigyved: Az lij torveny szerint nem kell megfizetni, lehet ligy, hogy 
egyetlen fillert sem, egy ev utan levonasra kerul a jovedelembol. Ezt a torvenyt 2013. evben 
modositottak. A szocialis szovetkezetnek az alaptokeje valtozik, mert kilepesek es belepesek 
tortennek. A szovetkezetnek az lehet tagja, aki szocialisan raszorulo illetve onkormanyzatok 
illetve karitativ szervezet. 
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Gazda Lajos alpolgarmester: Ezzel kapcsolatban vannak ketelyeim. En arra lennek 
kivancsi, hogy ki lenne az a het ember. Kivel csinaljuk meg a szovetkezetet? El kell mondani 
az elonyeit es a hatranyait. Meg kell mondani, hogy nem lesz munkabered, nines tappenz. 
Tovabbra is azt mondom, ki az a csapat, aki ezt megcsinalja? 

Dr. Orosz Istvan Oszkar ugyved: Elmondom, hogy en hogyan latom, ha megengedi 
Polgarmester ur. Az onkormanyzattol arra kaptam felkerest, hogy vazoljam fel a Kepviselo-
testiiletnek a szovetkezet lenyeget, jellemzqjet, erdekkepviseletet. Nezem meg a jogi 
buktatokat, ha van ilyen. A szovetkezet celja a kozossegi erdek kihangsulyozasa. 
Demokratikus egyenjogusag jellemzi. A napi eljarasban demokratikus dontest hoznak. 
Vedelmet jelent a kirekesztettseg ellen. Tehat lenyegeben azert kellene a reszjegy, hogy 
kialakuljon a kozos tulajdon. Az ingosagokat 2 evig, a foldet 10 evig hasznalhatjak 
haszonberletbe. Aki elfogadja az alapszabalyt, az megkiilonboztetes nelkul belephet a 
szovetkezetbe. A valtozo toke alapjan miikodik. A tagoknak kotelezo a szemelyes 
kozremiikodes a szovetkezet munkajaban. A szovetkezeti tagsag nem munkaviszony, hanem 
onallo jogviszonynak szamit. A szocialis szovetkezet Magyarorszagon 100 tagot szamlal. 
Azok szamara ad munkat, akit a tarsadalom kirekesztettjei. A penz logikaja helyett a munka 
logikajat koveti. A tagok szamanak a 25 %-a lehet onkormanyzat vagy karitativ szervezet. Ha 
a tag a beret termenyben kapja meg, minimal ber erejeig adomentes, ennek a 25 %-at vagyis 
24.500,- Ft ertekben utalvanyban is kaphatja. Alkalmi munka eseteben nines letszim korlat. 
Szovetkezeti tag lehet, minden 16 evet betoltott szemely. Az allam atvallalja csokkeno 
mertekben, az elso evben 100%, a masodik evben 75 %-at, a harmadik evben 50 %-at es a 
negyedik evben 25 %-at az egeszsegtigyi hozzajarulasnak. SZJA fizetesi kotelezettseg van. 

Likai-Toth Adel jegyzo: 100 szovetkezeti tag koziil mennyi az onkormanyzat? 

Dr. Orosz Istvan Oszkar iigyved: 50 onkormanyzati tag van. 

Likai-Toth Adel jegyzo: 3200 telepiiles koziil csak 50 onkormanyzat alapitott szocialis 
szovetkezetet. 

Raduly Jozsef kepviselo: Mi van akkor, ha a koltsegek nem jonnck ki a jegyzett 
reszjegyekbol. 

Dr. Orosz Istvan Oszkar iigyved: Ha az onkormanyzat rosszul merte fel a reszjegy 
jegyzeset, akkor a rcszjegyek 25 szazalekanak megfeleloen emelhet ev kozben. De el kell 
mondanom, hogy akar mennyi reszjegyet birtokol, 1 szavazata van a tagnak. 

Nagy Imre polgarmester: Elinduh egy START kozmunkaprogram, ahol megtanitottak az 
embereket dolgozni, a szocialis szovetkezetnek az a lenyege, hogy alljanak meg a sajat 
labukon, ne szoruljanak sem az onkormanyzatra, sem masok konyoriiletere. Ez az egyik 
fontos eleme, a masik, a szovetkezetnek lehet palyazni eszkozokre. 

Dr. Orosz Istvan Oszkar iigyved: Nem csak penzbeli hozzajarulas lehet, lehet szaktudas, 
eszkoz, epiilet stb. 

Dr. Varga Eszter kepviselo: Vannak gondolataim, amit szeretnek megosztani, mert ezt 
muszaj alaposan megtargyalni. Szocialis Szovetkezet kozossegi erdekeket szolgal, ami a 
szolidaritas elven miikodik. Mondjunk egy olyan embert Sajobabonyba, aki ezzel az 
eszmeiseggel fog dolgozni. Itt a munkavegzesre van kotelezve minden tag. A START 



munkaprogramba ellopjak a sajat maguk altal megtermelt javakat. Az alapitas koltsege: ez 
mindenkep az onkormanyzatot fogja terhelni. Alakitsunk szovetkezetet, de nines konkret 
tervunk, nem tudjuk, mit akarunk csinalni, nem tudjuk, mennyi lenne a koltsege. Ebbol 
tudnank kiszamolni, hogy mennyi reszjegy kibocsajtasara van sziikseg. Addig, mig nines 
nyereseggel jaro bevetel, addig valakinek a koltsegekre hitelezni kell. Ezt ki fogja allni? 
Azokbol az emberekbol, akik itt elnek, ki fog beflzetni, potfizeteskent? En attol tartok, hogy a 
szovetkezet nem onfenntarto. 

Dr. Orosz Istvan Oszkar ugyved: A munkaero kolcsonzes rogton hoz penzt. 

Nagy Imre polgarmester: Az a baj, hogy minden az en nyakamba szakad. 

Dr. Varga Eszter kepviselo: Polgarmester lir en nem ertek egyet. On a sajat problemajarol 
beszel, en pedig a szovetkezettel kapcsoiatos aggalyaimrol. Ugy sem tudja lerazni a gondokat, 
hisz a fo teherviseloje az onkormanyzat. Lassuk realisan, honnan fognak kikeriilni a tagok? 
Nemes eszmeket takar, ezek az altalanos megfogalmazasok nagyon jok, en egyet is tudnek 
vele erteni, ha tudnank, hogy kik azok az embcrek, akikkel ezt meg tudnank valositani. 

Sebok Lajos kepviselo: Ha kozmunkas szemszogebol nezzuk, szamukra melyik a 
biztonsagosabb a START munkaprogram vagy a szovetkezet? 

Dr. Orosz Istvan Oszkar iigyved: Neki a START munkaprogram, az onkormanyzatnak a 
szovetkezet. 

Gazda Lajos alpolgarmester: Ha meg van az emberanyag, es azt mondja a polgarmester, 
hogy az iranyitast vallalja, en tudom tamogatni. 

Dr. Orosz Istvan Oszkar iigyved: Meg kell keresni az embereket. 

Dr. Varga Eszter kepviselo: Meg kell hirdetni, hogy tartunk egy eloadast, a Polgarmesteri 
Hivatalban es ott elmondjuk, hogy letrehozunk egy szovetkezetet, kik lehetnek a tagok, akik 
jelentkezhetnek, mivel szallhatnak be tokekent, plusz, hogy legyen egy tokeeros szovetkezet 
az onkormanyzatnak is tagnak kell lennie. Ezzel kellene kezdeni. Az lenne kerdesem, hogy 
hogyan allapitjuk meg a reszjegy neverteket? Mert ha tudjuk, mit akarunk csinalni, mi az 
eszkozigenye, mi ennek a koltsege, s ebbol szamoljuk ki, hogy mennyi legyen a reszjegy 
neverteke. 

Dr. Orosz Istvan Oszkar iigyved: Az eloterjesztes arrol szol, hogy a Kepviselo-testiilet 
kerjen fel valakit, merje fel ezeket az igenyeket. A masik dolog, amikor megalakul egy 
gazdasagi tarsasag es valamilyen tevekenyseget kifelejtik, abban az esetben modositani kell 
az alapito okiratot. Itt ne legyen ilyen. 

Gazda Lajos alpolgarmester: Szeretnem, ha tobbiek is hozzaszolnanak. Az en meglatasom 
szerint a szocialis szovetkezet egy vallalkozas, amihez sziikseg van arra, hogy tudjam, mit 
akarok csinalni, amibol jovedelmem lesz.. Ha ezt nem tudom felmemi, akkor en holnap bele 
fogok bukni. Ezek az emberek nem tudnak belefektetni penzt. Polgarmester ur tudja a 
Icgjobban, ha ma felveszUnk dolgozni valakit, holnap jon elolegert. 

Bencs Gabor kepviselo: Dontsunk vegre, mert joideje ezen az egy teman vitatkozunk. 
Valljon szint mindenki. / 
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Gazda Lajos alpolgarmester: Ha meg van az emberanyag en tamogatni tudom. 

Sebok Lajos kepviselo: Nem csak tamogatni kell, hanem kepviselni. 

Bencs Gabor kepviselo: A START munkaprogrammal kapcsolatban van valamilyen 
kotelezettsegiink? A gepek nem a Kistersege? 

Nagy Imre polgarmester: Igen az ove, de 3 ev mulva mar bevihetjiik a szovetkezetbe. Van 
valakinek kerdese? Amennyiben nines, javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetert azzal, hogy 
a kepviselo-testiilet a szocialis szovetkezet letrehozasara vonatkozo javaslatot elfogadja, 
szocialis szovetkezet letrehozasaban vesz resz, kezfeltartassal jelezze. 

A donteshozatalhan reszt vett 7 fo. 
A kepviselo-testulet 3 igen, 4 nem, 0 tartdzkodik szavazattal az aldbbi hatdrozatot hozta. 

Sajdbdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviseld-testtiletenek 
38/2014. (III.25.) hatdrozata 

Szocidlis Szovetkezet letrehozdsdra vonatkozo javaslat elutasitdsdrdl 

Kepviselo-testiilet ugy dontott, a szocialis szovetkezet letrehozasara vonatkozo javaslatot 
elutasitja, szocialis szovetkezet letrehozasaban nem vesz reszt. 

Felelos: Nagy Imre polgarmester 
Hatarido: azonnal 

Nagy Imre polgarmester: Koszonom szepen a megjelenest, a figyelmet es a munkat. Az 
iilest bezarom. 
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