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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  2014. május 27. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

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

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

   
7 fő, ülés végén 7 fő. (Jelenléti ív mellékelve.) 
 
Távol maradt:  - 
 
Meghívottként jelen vannak:  

 
Likai-Tóth Adél jegyző 
Király Gáborné aljegyző 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrezredes 
Onderák Ferenc rendőrfőhadnagy 

 
Távol maradt:  -  
 
Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 
Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van.  
A meghívó alapján ismerteti a napirendi pontokat: 
 

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájától 
2.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
3.  Indítványok, bejelentések 
4. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
5. Tájékoztató Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról 
6. Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről 
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelöli Ráduly József és Lakatos Jenő képviselőket. 
A polgármester szavazásra tette, aki egyetért a meghívó szerinti, szóban is ismertetett 
napirendi pontok megtárgyalásával, annak sorrendiségével valamint egyetért a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyével, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a polgármester által ismertetett napirendi pontok megtárgyalását, a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyét, és az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2014. (V.27.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 
1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájától 
2.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
3.  Indítványok, bejelentések 
4. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
5. Tájékoztató Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról 
6. Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelöli Ráduly József és Lakatos Jenő képviselőket. 
 
 

1. napirendi pont: Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs 
munkájától 

 
 

Nagy Imre polgármester: Üdvözlöm vendégeinket, dr. Bogyay Ferenc rendőrezredes és 
Onderák Ferenc rendőrfőhadnagy urakat, akik aktívan részt vettek a beszámoló 
elkészítésében. Az 1. napirendi pont megtartással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 
mind a Képviselő-testület, mind a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 
Közbiztonsági Bizottság tagjai megkapták az írásos anyagot. Megkérem dr. Bogyay Ferenc 
rendőrezredes urat tegyen szóbeli kiegészítést. 
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrezredes: Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Hallgatóság. Én úgy 
gondolom, ha már eljöttem, mondok néhány szót a közbiztonságról. Azt mindenképp el kell 
mondanom, hogy egy következetes munkába kezdtünk annak idején. 2011. január közepén 
vettem át a kapitányság vezetését. Az elmúlt három év alatt lehet egy tendenciaként 
eredményekről beszélni, ez Sajóbábony esetében azt jelenti, hogy regisztrált 
bűncselekmények a 2011. évhez képest felére lecsökkent, ez mindenképpen dicséretes. 
Önmagában a bűncselekmények lecsökkenése nem egy olyan mutató, amely a szubjektív 
biztonsági érzetet is mutatja. Mi csak a regisztrált bűncselekményekről tudunk beszélni. 
Ezeken belül különös súlya van néhány bűncselekménynek, mint például a rablás, lakott 
lakások sérelmére elkövetett betörések, hisz ezeknél cselekményeknél a legtöbb esetben nem 
marad látens a cselekmény. Szinte kizárt, hogy ne tegyenek feljelentést a sértettek. 
Kiemeltünk 14 olyan bűncselekményt, ami különös hatással van a szubjektív biztonságérzetre 



4 

 

illetőleg különösképpen vizsgáljuk a közterületen elkövetett bűncselekmények előfordulási 
gyakoriságát. Nem kell magyaráznom, hogy miért. Vannak olyan jelenségek, amik 
bűncselekményeknek minősülnek, de nem biztos, hogy a rendőrség ráhatással van. 
Közterületen elkövetett bűncselekmények esetén az átlagosnál nagyobb mértékben 
tapasztalható a visszaesés. Hangsúlyozni szoktam ezeknél a statisztikai adatoknál, amit 
publikáltunk, egységes ügyészségi nyomozati bűnügyi statisztika, ez befejezett eljárást 
tartalmazza. Emellett van egy úgynevezett „robotzsaru” adatbázisunk, ami lényegesebben 
naprakészebb, gyakorlatilag ebben az adatbázisban tudjuk vizsgálni az adott évben  hány 
cselekményben indult eljárás. Azt gondolom, hogy a lakosokat kevésbé érdekli hány eljárást 
zártunk le. De ha a tendencia egy irányba mutat, akkor az az irány jó, amit a rendőrség maga 
elé tűzött. A magam részéről ennyit szerettem volna elmondani szóbeli kiegészítésként.  
 
Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. A bizottság és a 
képviselők jónak tartották azt a kezdeményezést, amit tavaly májustól tapasztalhat a lakosság. 
Elég gyakran megjelennek a rendőri szervek. Rendszeresen, de nem kiszámíthatóan. 
Visszatartó ereje van, ezt mutatja a statisztika is. Bízzunk benne, hogy továbbra is így marad. 
Kérdezem a képviselőtársaimat, van kérdésük a kapitány úrhoz? 
 
Sebők Lajos képviselő: A kapitány úrnak szeretném elmondani, hogy nagyon jónak tartom a 
beszámolót, az elmúlt évekhez képest nagyon jó a közbiztonság, ezt mindenki tapasztalhatja. 
Egy-egy dolgot szeretnék megemlíteni, ha hagyjuk az illegális hulladékfelvásárlást, azt össze 
is fogják gyűjteni. Az átmegy abba, hogy lopás, rablás bűncselekményt fognak elkövetni. Én 
azt szeretném kérni, hogy figyeljenek oda, hogy ne engedjük az illegális fémgyűjtést, a 
hulladékfelvásárlást. Azt hiszem, az elmúlt tapasztalat az, hogy nőtt a közbiztonság, ez 
köszönhető annak, hogy a Polgárőrség nemcsak létezik, hanem intézkedik is. Nekik is 
köszönöm szépen. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Köszönöm szépen azt a közérzetjavulást, amit az utóbbi időben 
tapasztaltunk. Az biztos, hogy az Önök munkája mellett szerepe van a két Polgárőrség és a 
két közterület-felügyelő munkájának is. Ezt itt szeretném megköszöni a két közterület-
felügyelőnek, azt a változást, amit azóta tapasztalható, amióta a munkába álltak. 
Problémáként említem a gyalogos járdán történő kerékpározást, ez bizonyos helyeken 
rendkívül balesetveszélyes, ennek megszüntetésében szeretném az Önök segítségét kérni. 
 
Bencs Gábor képviselő: Egy kérdésem lenne. A készenléti rendőrség állománya, járőrözés, 
ami a településen folyik, időponthoz van kötve, vagy határozatlan ideig lesznek itt. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Azt szeretném megkérdezni a kapitány úrtól, hogy van-e 
lehetőség arra, hogy az Örsön folyamatosan legyen rendőr. Gyakorta előfordul, hogy 
napközben zárva van. Kérem, biztosítsa Kapitány Úr, hogy az Örsön mindig legyen rendőr. 
 
Nagy Imre polgármester: Az önkormányzat a közbiztonság javításához passzív eszközökkel 
hozzájárul, mint például a térfigyelő kamera. A hozzáférhetőséget biztosítjuk. A közterület-
felügyelőink rendszeresen járják a települést. A polgárőr autókat rendelkezésre tudjuk 
bocsájtani szükség esetén, mivel van olyan eset, amikor terepre kell menni. Átadom a szót a 
Kapitány Úrnak. 
 

Dr. Bogyay Ferenc rendőrezredes: Örülök, hogy a közérzetjavulást többen megerősítették, 
ez mind a közterület-felügyelőknek, mind a polgárőrségnek, valamint a készenléti 
rendőrségnek köszönhető. Az alpolgármester úrnak válaszolni szeretnék, nem tudom 
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megígérni a rendőrőrs létszámának a növelését, azt viszont igen, hogy a készenléti 
rendőrségnek az állandó jelenlétéről gondoskodunk. Egy alosztályú jogállású rendőrőrsnek 
nem hiszem, feltétlenül az a jó, ha a rendőrök a rendőrőrsön tartózkodnak, tevékenységi 
irányítási központon keresztül mindig el lehet érni őket. Én azt gondolom, jobb az, ha a 
területen jelen van, akár demonstratív jelenlétével, akár felderítő tevékenységgel tudnak 
tüsténkedni. Illegális hulladék felvásárlással kapcsolatban sokat egyeztettünk a Vám és 
Pénzügyőrséggel. Ha információnk van róla, igyekszünk felszámolni azt. Itt arra kérném a 
lakosságot, hogy informáljanak, akkor tudunk hathatósan intézkedni, ha ezeket az 
információkat megkapjuk. Passzivitást érzünk a lakosság részéről ez ügyben. Azt gondolom, 
hogy a járdán való kerékpározás ellen az önkormányzat is tud tenni, akár kerékpárút 
kijelölésével. Ha kollégáim észlelik a jelenséget, eddig is kiszabták a bírságot, a jövőben is 
így fogunk eljárni. Remélem, hogy mindenkinek tudtam választ adni. Köszönöm szépen. 
 

Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen! Van esetleg kérdése valakinek? Őrsparancsnok 
Úr van szóbeli kiegészítése? 

 

Onderák Ferenc rendőrfőhadnagy: Nincs szóbeli kiegészítésem. 
 

Nagy Imre polgármester: Mi is megpróbáljuk felderíteni a szabálysértéseket. Fogjuk kérni a 
szolgáltatókat, a kamerák áthelyezésére, mert a felderítéshez a kamerák hozzájárulnak. A 
Településfejlesztési Bizottság a rendőrségi beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé. 
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért a település 
közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájáról szóló beszámoló elfogadásával,  köszönetét 
fejezi ki a rendőrőrs hatékony munkájáért, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta.  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2014.(V.27.) önkormányzati határozata 
 

A település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájáról szóló beszámoló  
elfogadásáról  

  
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a település közbiztonsági helyzetéről, a 
Rendőrőrs munkájáról szóló beszámolót. Az önkormányzat köszöni a Sajóbábonyi Rendőrőrs 
hatékony munkáját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrezredes:  Köszönjük szépen a bizalmat. 
 
Nagy Imre polgármester: Köszönjük szépen a beszámolót. 
 
Dr. Bogyai Ferenc és Ondreák Ferenc távoznak az ülésről. 
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2. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között 

tett intézkedésekről 
 
Nagy Imre polgármester: Az elmúlt ülésen, azon túl, hogy túl voltunk a zárszámadáson, 
települési szerkezeti terv és leírásának módosításáról beszéltünk. Ezzel kapcsolatban azokat 
az adminisztratív intézkedések, amit a határozat, rendelet kiadása után meg kell tenni, mi 
megtettük. Állami Főépítész kezében van az, hogy ezt elfogadja. AZ ÉRV Zrt. ivóvíz és 
csatornaszolgáltatás lakossági támogatásról hoztunk egy olyan határozatot, amelyben a 
Képviselő-testület felhatalmazott arra, hogy havi bontásban utaljuk a támogatás összegét. Az 
ÉRV Zrt. felé már időarányos elutaltuk, a többit visszatartottuk. A temetők kaszálását 
elindítottuk. Szeretném jelezni a közterület rendjével kapcsolatban, igyekszünk 
gyomtalanítani, először a központi helyeken, majd a periférikus részeken. A kerékpárút 
kiépítése az alpolgármester úr kezdeményezésére, megkereste a többi önkormányzatot, így a 
Szirmabesenyő, Sajókeresztúr, Sajóecseg Önkormányzatát. A Sajóbábonyi Önkormányzat 
összefogásával, javasoltunk egy olyan projektet, ami Sajóbábonyi Ipari Park és Miskolc 
Bosch közötti kerékpárút kiépítésére irányulna, méghozzá úgy, hogy belterületi csatlakozást is 
megoldaná. Az elektronikus adatlapot kitöltöttük, az árkalkulációval együtt és elküldtük az 
illetékeseknek. Könyvvizsgálói megbízásáról is gondoskodtunk. Swietelszky Magyarország 
Kft.-vel szerződést kötöttünk. A Vörösmarty utcától délre eső újtelep minden utcáját le fogják 
aszfaltozni. Vízelvezető árkok kiigazítása megtörtént, előrejelzések szerint pénteken fogják 
elkezdeni. Egy későbbi időpontban egy kisebb megrendelés formájában a padka elkészítését 
is végre fogjuk hajtani. A hulladékgazdálkodási feladat ellátásról szeretném elmondani, hogy 
2014. július 01. napjától ZV Zöld Völgy Kft. fogja ellátni. Minden törvényi eszközök 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezt el tudja látni.  Ezzel a napirendi ponttal van valakinek 
kérdése? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: A Polgármester Úr a kerékpárúttal kapcsolatban tett 
tájékoztatóját szeretném kiegészíteni, pár mondattal. Az árkalkuláció a következőkép néz ki. 
12 km-ről beszélünk. Az árkalkulációt világítással együtt alakítottuk ki. Azt javasolták, hogy 
vállaljunk önrészt, így nagyobb lesz az esélyünk akkor, ha túl sok pályázatot nyújtanak be. 
Azokat fogják előre venni, akik vállaltak önrészt. A projekt becsült értéke 278 millió Ft. A 
pályázatot szeptemberben be kell adni, kész tervvel.   

 
3. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester: A Miskolci Naplóban megjelent 2014. május 10-i számában az, 
hogy felszámolják a nyomortelepeket Miskolcon. Meg kívánják finanszírozni azokat, akik 
hajlandóak nem a városban letelepedni. A Miskolc Megyei Jogú Város arroganciájára utal, 
hogy mások kárára hoznak döntéseket, illetve határozatokat ugyanis a Miskolc környéki 
települések rögtön a nem tetszésüket és tiltakozásukat fejezték ki. A legutóbbi Társulási 
összejövetelen a mályi és az alsózsolcai polgármesterek kérésére elhoztam egy olyan tiltakozó 
levelet, amit kérem, hogy a Képviselő-testület fogadja el és szavazással erősítse meg. Ez 
Borsod- Abaúj-Zemplén megyei polgármesterek tiltakozása a Miskolc Megyei Jogú Város 
lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása ellen.   
A polgármeter szó szerint felolvassa: 
„ Önkormányzataink kinyilvánítják, hogy nem támogatják azt, hogy bármely önkormányzat 
szociális jellegű problémájának megoldását, a szegénység exportjával oldják meg. 
Önkormányzataink minden törvényes eszközzel megakadályozzák, hogy ebben a településünk, 
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bármely módon érintettek legyenek. Az önkormányzataink nem szociális érzékenység hiánya 
miatt teszik. Tiltakozzunk az ellen, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata önös 
céljainak elérése érdekében más önkormányzatokat hátrányos helyzetbe hozza azzal, hogy a 
számára nem kívánatos személyeket a város közigazgatás határán kívülre költöztet, ez a 
döntés a településeink egyébként is meglévő súlyos szociális gondokat még inkább fokozná. 
Kérjük, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII.12) önkormányzati rendeletének 23 § (3) bekezdésből, az alábbi szöveget hatályon kívül 
helyezni:  
Az alacsony komfort fokozatú lakások esetében pénzbeli térítés csak akkor fizethető, ha a 
bérlő a város közigazgatás határán kívül vásárol lakóingatlant és arra 5 év időtartamra 
elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat által.” 
Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 
 
Sebők Lajos képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzatok vagy a 
polgármesterek tiltakoznak, mert, ahogy felolvasta úgy tűnt, mintha a polgármesterek 
tiltakoznának. 
 
Nagy Imre polgármester: Egyértelműen az önkormányzatok. A polgármesterek 
kezdeményezik az önkormányzat nevében. Azért kérem, hogy szavazzunk, hogy ne az én 
döntésem legyen. 
Van más kérdés, amennyiben nincs szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy az alábbi 
tiltakozást elfogadja, 
 
„ Önkormányzataink kinyilvánítják, hogy nem támogatják azt, hogy bármely önkormányzat 
szociális jellegű problémájának megoldását, a szegénység exportjával oldják meg. 
Önkormányzataink minden törvényes eszközzel megakadályozzák, hogy ebben a 
településünk, bármely módon érintettek legyenek. Az önkormányzataink nem szociális 
érzékenység hiánya miatt teszik. Tiltakozzunk az ellen, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata önös céljainak elérése érdekében más önkormányzatokat hátrányos helyzetbe 
hozza azzal, hogy a számára nem kívánatos személyeket a város közigazgatás határán kívülre 
költöztet, ez a döntés a településeink egyébként is meglévő súlyos szociális gondokat még 
inkább fokozná. Kérjük, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata lakások 
bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendeletének 23 § (3) bekezdésből, az 
alábbi szöveget hatályon kívül helyezni:  
Az alacsony komfort fokozatú lakások esetében pénzbeli térítés csak akkor fizethető, ha a 
bérlő a város közigazgatás határán kívül vásárol lakóingatlant és arra 5 év időtartamra 
elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat által.” 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta.  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2014.(V.27.) önkormányzati határozata 
 

Véleménynyilvánítás a Miskolc Megyei Jogú Város lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az alábbiakkal: 
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„ Önkormányzataink kinyilvánítják, hogy nem támogatják azt, hogy bármely önkormányzat 
szociális jellegű problémájának megoldását, a szegénység exportjával oldják meg. 
Önkormányzataink minden törvényes eszközzel megakadályozzák, hogy ebben a 
településünk, bármely módon érintettek legyenek. Az önkormányzataink nem szociális 
érzékenység hiánya miatt teszik. Tiltakozzunk az ellen, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata önös céljainak elérése érdekében más önkormányzatokat hátrányos helyzetbe 
hozza azzal, hogy a számára nem kívánatos személyeket a város közigazgatás határán kívülre 
költöztet, ez a döntés a településeink egyébként is meglévő súlyos szociális gondokat még 
inkább fokozná. Kérjük, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata lakások 
bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendeletének 23 § (3) bekezdésből, az 
alábbi szöveget hatályon kívül helyezni:  
Az alacsony komfort fokozatú lakások esetében pénzbeli térítés csak akkor fizethető, ha a 
bérlő a város közigazgatás határán kívül vásárol lakóingatlant és arra 5 év időtartamra 
elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat által.” 
 
A képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a döntésükről értesítse az illetékes 
Önkormányzatokat. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: A Deák Ferenc Általános Iskola 60. éves jubileumát ünnepli, 
ennek alkalmából 2014. május 30. napján, pénteken 15 órakor kezdődik a közös ünneplés, 
amelyre természetesen a régi pedagógusokat is meghívják. Szeretném tájékoztatást adni, hogy 
ezen az ünnepségen természetesen nemcsak az iskoláról fogok megemlékezni, hanem a 
pedagógusokról is, mert azt követő vasárnap pedagógus nap lesz. Az önkormányzat a 
szponzorálásáról is döntött, a döntését helyben kell hagyni. Szeretném elmondani, hogy a 
Bizottsági ülésen már beszámoltam, a pénzügyi helyzetünkről. Szeretném tájékozatni a 
Képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy az önkormányzat egy pályázatot és egy megbízást 
adott ki. A pályázatot a Sajóbábonyi monográfia kiadásával kapcsolatos volt, de sajnos ez a 
pályázatunkat elutasították. Viszont a Sajóbábonyi Református és Katolikus templomok 
történetének kiadása meg fog valósulni, hiszen a szerzők ezen dolgoznak. Dr. Rémiás Tibor a 
szerzője. Az elmúlt testületi ülésen jelzéseket kaptunk, hogy több helyen a fák légvezetékek 
alá lett ültetve. Két napra kaptunk egy kosaras gépet, egy régebbi típust, aminek elromlott a 
hidraulikája, s ennek következtében nem tudták befejezni a fák csonkolását. A 
hulladékudvarnál kamerát szereltünk fel. Olyan egységet szereltünk fel, ami rögzíti az 
eseményeket négy irányból. Van valakinek bejelentenivalója, kérdése? 
 
Ráduly József képviselő: Az utak repedéseiben a rendkívüli időjárásra tekintettel ki nőtt a fű. 
Az lenne a kérdésem, nem lehetne azt lepermetezni? Főként a ritkán használt utakról van szó, 
például a Váci út. Ott van egy kosárlabda palánk, ami már a célját nem látja el, le kellene 
onnan venni.  
 
Sebők Lajos képviselő: Én azzal szeretném kezdeni, hogy a Városnap és az augusztus 20-ai 
ünnepség egyszerre lesz megtartva? 
 
Nagy Imre polgármester: A Képviselő-testületnek volt egy határozata, hogy a Városnapot 
augusztus 20-ára tesszük át. 
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Sebők Lajos képviselő: A Városnap alkalmából adott kitüntetések, meghirdetése 
megfelelően megtörtént-e, hogy a lakosság meg tudja tenni az ajánlásait. Az időpont lejárt. A 
másik a salakos pálya rendbehozatalát ki finanszírozza az önkormányzat vagy az egyesület? 
Ha az önkormányzat, akkor egy határozatot kell hoznunk, hogy mennyit szánunk annak a 
rendbetételére. Volna még egy bejelentenivalóm. A garázssoron, amikor a csapadék 
vízelvezetés során azt kiárkoltuk egészen a gyűjtőpontig, azt keresztezi egy járda. A járda két 
oldalára kérnénk egy-egy korlát kihelyezését, mert az a csatorna 1 méter mély, ha valaki arra 
kerékpározik és beleesne, nagy balesetet okozna. A beömlő nyílásokra is rácsot kérnénk. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Egy mondattal szeretnék Sebők Lajos képviselő úr hozzászólására 
reagálni, illetőleg egy javaslatot tenni. A kitüntetések átadásának időpontja augusztus 20. 
napja lett, változott a Városnap dátuma októberről augusztusra. Az ajánlások beérkezésének 
időpontja változatlanul május maradt. Egy átgondolást megér, hogy a Képviselő-testület 
módosítson a rendeletén és ezt a májusi időpontot áttegye június végére, július közepére. Ez 
persze nem kötelező, csak lehetőségként mondtam el. 
 
Nagy Imre polgármester: A Jegyző Asszony nem volt akkor még itt, amikor az aranygyűrűt 
a város címerével alapította az önkormányzat. Azért állapítottuk meg olyan koraira a javaslati 
határidőket, szeptemberhez viszonyítva, hogy legyen idő az ilyen gyűrű elkészítésére. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Az aranygyűrűről van fogalmunk, úgy gondolom várományosa 
most nincs.  
Elmondja, hogy csak lehetőségről beszélt, mert egyező véleményen van Sebők Lajos 
képviselővel.  
 
Nagy Imre polgármester: Ezt a napirendi pontot zárjuk le azzal, hogy az önkormányzat 
tervezi, a Művelődési ház közreműködésével a TNT robbanás 35. éves megemlékezésének a 
megszervezését. Az megemlékezést június 2. napjára tettük, azért, hogy aki távolról érkezik, 
ne legyen kitéve a vasárnapi tömegközlekedés nehézségeinek. A megemlékezést 2014. június 
02. 16 órától kezdődően tartjuk, az A8 oszlopnál, az emléktáblánál.  Amennyiben nincs más 
indítvány, bejelentés, felkérem először a MESZ vezetőjét, hogy számoljon be az eddig 
elvégzett munkáról. 
 
Horváth Péter karbantartó csoport vezetője: Az elmúlt hónapban a következő munkákat 
végeztük el. A műhely elé egy korlátot létesítettünk, amelyre virágládákat készítettünk, 
amelyet már be is ültettünk. A közterületekre szemetes tároló edényeket készítettünk. A 
gyalogátkelőhelynél a járdát kiszélesítettük, most már szabvány méretű. A műhely két oldalán 
a kapukat lefestettük. Hulladékudvarba az áramot bevezettük, a kamerát felszereltük. A Váci 
úton a fák csonkolása megtörtént. A csapadék vízelvezető rácsokat pótoltuk. A napi reggeli és 
ebéd kiszállítása, a napi karbantartások, az anyagbeszerezések állandó munkát adnak. 
Folyamatos a fűnyírás és a közterületek takarítása is. 
 
Nagy Imre polgármester: Van ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs ezt 
a napirendi pontot  lezárom. 
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4. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

 
 

 
Nagy Imre polgármester: Az írásos beszámolót kaptunk, a Bizottság megtárgyalta a 
napirendi pontot. Ezzel kapcsolatban van két előadónk, van szóbeli kiegészítésük? 
 
Mannheimné Pozsgai Erzsébet: Szóbeli kiegészítés nincs, inkább konkrét kérdésekre 
szeretnénk válaszolni. 
 
Nagy Imre polgármester: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásával 
kapcsolatban kaptunk két anyagot, amelyek a településen tapasztalt problémákat taglalja, 
illetve azokat a jelenségeket, amik előfordulnak. Meghívtuk az intézményvezetőt, de 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésünkön. 
 
Sebők Lajos képviselő: Kérem Mannheimnét, tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy 
milyen feltételeknek kell egybeesni ahhoz, hogy egy gyereket kiemeljék a családból. 
 
Mannheimné Pozsgai Erzsébet: Az összetett dolog. Küldenek a családról egy jelzést, 
jelzésre elkezdünk a családdal „dolgozni” a szociális munka eszköztárával. Szakembereink 
vannak, szükség esetén vannak esetbeszélgetések, ahol több kolléga közreműködésével 
teszünk javaslatot. 
 
Sebők Lajos képviselő: Én úgy gondoltam, hogy olyan példát mond, hogy nem etetik a 
gyerekeket, nem tartják tisztán vagy verik a gyerekeket. 
 
Nagy Imre polgármester: Hány esetben történt, hogy kiemelték a családból a gyerekeket? 
 
Mannheimné Pozsgai Erzsébet: Négy gyerek került 30 napos ideiglenes elhelyezésre. 
Miután letelik a 30 nap, döntenek, hogy visszahelyezésre kerülnek-e a családba vagy más 
ellátási formába kerülnek a gyerekek. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Mielőtt folytatódna ez a napirendi pont megtárgyalása, szeretném, 
ha nem egy-egy kiragadott esetről beszélnénk, hanem általánosságban. Az egyes esetek 
részletezésének nincs helye a nyilvános ülésen. 
 
Kerekesné Lázár Veronika: Nekem még nem volt alkalmam bemutatkozni. Én Tomkóné 
Urbán Alexandrát helyettesítem. Kerekesné Lázár Veronikának hívnak Itt Sajóbábonyban a 
gyermekjólét szempontjából legnagyobb az esetszám. Azt gondolom, hogy ez a lakosság 
összetételéből adódik. Elmondhatom, hogy nincs könnyű helyzetben Mannheimné Pozsgai 
Erzsébet. Azt gondolom, hogy párszor indokolatlanul elmarasztalták. Ami a szociális 
eszközökkel megtehető, azt meg is teszi. A jelzőrendszerünkkel, mind az iskolával, mind a 
rendőrséggel és a védőnőkkel zökkenőmentes az együttműködés. 
 
Bencs Gábor képviselő: Tulajdonképpen, mind a lakosság, mind a Képviselő-testület azt a 
gondot látja a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban, hogy nincs mögötte megfelelő jogi 
szabályozás. Ami szembetűnő és az embereket is zavarja, hogy vannak olyan családok, hogy 
rendszeresen mocskosan, tetvesen járatják a gyereket iskolába, este 10 órakor még az utcán 
vannak a gyerekek és sorolhatnám. A rendőrségnek nincs eszköze, hogy hazaküldje, mert 
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milyen jogon küldi el a közterületről. Hogyan lehetne ezeket a szülőket rábírni arra, hogy 
normálisan felneveljék a gyerekeket, azokra gondolok, akiknél a gyermek egyben megélhetési 
forrás, hiszen a gyermekek után járó pénzből élnek. Ha lehetséges, ki kell emelni a gyerekeket 
ezekből a családokból, tudjuk ez nem egyszerű procedúra. Ha kell emeljünk ki 20 gyereket és 
utána el fognak gondolni, hogy úgy kell nevelni a gyerekeket, hogy értékes tagja legyen a 
társadalomnak és nekem esetleg bajom lehet belőle, ha nem így teszem. Én erről szeretnék 
párbeszédet indítani. Próbáljunk valamit tenni.  
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Nem lehet helyes út afelé elindulni, hogy annak a lehetőségét 
keressük, hogyan lehet a gyerekeket kiemelni a családból, ez nem lehet cél, ez nem helyes. A 
helyes út az, ha annak lehetőségét keressük, hogyan maradhat a gyermek a családban, 
mindenek előtt ezt kell elősegítenünk. 
 
Nagy Imre polgármester: A Bizottsági ülésen felmerült, hogy a két beszámoló statisztikai 
eltérnek egymástól. Azért nem egyeznek meg, mert az egyik beszámoló a régi, a másik 
beszámoló az új szabályok szerint készült. 
 
Király Gáborné aljegyző: Csak pontosítani szeretném 2013. szeptember előtt nyilatkozat 
alapján volt halmozottan hátrányos gyerek nyilvántartva, 2013. szeptember után a szülőnek 
kérelmet kell benyújtania, a jegyző határozatot hoz arról, hogy hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű a gyerek.  Amit a beszámolóban írtunk, az határozatok alapján történt. A 
kolléganővel egyeztetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerek 153, ebből óvodás 38, 
iskolás 109, és középfokú intézményben tanuló 6, hátrányos helyzetű gyerek 104, ebből 
óvodás 56, iskolás 29, középfokú intézményben tanuló 19 fő. Így már megegyezik a 
statisztikák. 
 

Nagy Imre polgármester: Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, a napirendi pontot 
szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI: törvény 96. § (6) bekezdése alapján Sajóbábony 
város 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló átfogó 
értékelést elfogadja, felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntésről – az átfogó 
értékelés megküldésével egyidejűleg – értesítse a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodik szavazattal  az alábbi határozatot hozta.  
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2014.(V.27.) önkormányzati határozata 

 
Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

átfogó értékelés jóváhagyásáról 
 
A Képviselő-testület 

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI: törvény 96. § 
(6) bekezdése alapján Sajóbábony város 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatinak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 
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2. Felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntésről – az átfogó értékelés 
megküldésével egyidejűleg – értesítse a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalát. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
             Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal 
 

2. Tájékoztató Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról 
 

 

 
Nagy Imre polgármester: Az írásos beszámolót megkaptuk. Van szóbeli kiegészítése az 
igazgatónőnek? 
 
Loy Lászlóné iskolaigazgató: A beszámolót elkészítettem, de mint említettem a Bizottsági 
ülésen, a statisztikával és a kompetencia felmérésének az eredményeiről csak június közepén 
tudok beszámolni. Az első részben a tárgyi feltételeket és a problémákat írtam le, mint például 
a beázás. A második részben a személyi feltételeket mutattam be, és végül az 
önkormányzattal való kapcsolatunkat. Mondhatom azt, hogy sajnos azt, hogy az 
önkormányzat már nem a fenntartónk, de ennek ellenére nem tudunk olyat kérni, amiben nem 
segítenének. Az iskola fennállásának a 60 éves évfordulóját csak úgy tudjuk megrendezni, 
hogy , hogy az önkormányzat támogat. A 6. és 8. osztályosokra, holnap nagy kihívás vár, a 
kompetencia felmérőt kell megírniuk. Itt szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy lehető 
legkevesebb legyen a hiányzó. Csütörtökön lesz a táncvizsga, amire szeretettel meghívjuk a 
Képviselő-testületet. Június 3. napján az iskola tanulmányi kiránduláson vesz részt. 
Budapestre fog utazni 122 gyerek. A Keleti pályaudvaron buszok és idegenvezetők fogják 
várni a gyerekeket. Nagyon változatos lesz a program, remélem, hogy élményben gazdagon 
fognak visszatérni. Valamit szeretnék elmondani, szeretném felhívni a szülők figyelmét arra, 
hogy a gyerekek magatartása romlott. A magatartási problémák néhány gyerekre 
korlátozódik. Ne csak a másik gyerekbe lássák a hibát, fektessenek nagyobb hangsúlyt a 
gyerek nevelésére, ne csak az iskolától várjanak el mindent. A szőnek is meg van a 
felelőssége, abban hogy a gyerek, hogyan viselkedik. Ez nem azt jelenti., hogy nem teszünk 
meg mindent. Mi nagyon szívesen működünk együtt a szülőkkel. Szeretném felhívni a 
figyelmet a sajóbábonyi elágazásnál a buszmegállóra, ami azt mutatja, hogy vannak 
tehetséges gyerekeink. 
 

Nagy Imre polgármester: Szeretném, megköszöni mind a tanárnőnek, mind a gyerekeknek, 
hogy felújították a buszmegállót. Ez egy jó pedagógus. A gyerekek becsülni fogják azt a 
buszmegállót, a saját munkájukat, nem pedig rongálni. Én megköszönöm az igazgatónő 
kiegészítését. Kérdezem, a képviselőtársaimat van valakinek kérdése, a napirenddel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért, azzal, hogy a képviselő-
testület elfogadja a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról szóló 
tájékoztatóját,  kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2014.(V.27.) önkormányzati határozata 

 
A Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola tájékoztatójának elfogadásáról 

 
A Képviselő-testület, úgy döntött, hogy elfogadja a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános 
Iskola munkájáról szóló tájékoztatót. 
  
Felelős: Nagy Imre polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
6. Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről 
 
 

Nagy Imre polgármester: Az utolsó napirendi pontunk. A Társulásban való részvételünkről 
szinte folyamatosan tájékoztatom a Képviselő-testületet, bármilyen változás történik, az adott 
Társulásban. Az Önkormányzatunk több társulásban vesz részt. Az egyik ilyen a Miskolc 
Kistérségi Társulása. A Sajó- Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület és 
Területfejlesztési Társulás kapcsán a 186/2013.(IX.10.) határozatunkkal 
szándéknyilatkozatunkat fejeztük ki, egy határozat formájában, arról, hogy ki szeretnénk 
lépni.  A törvényi előírásoknak kell megfelelnünk, amikor döntést hoztunk a  ZV Zöld Völgy 
Kft, a hulladékgazdálkodási Társulásba való belépéséről. A harmadik társulás a BÜKKI 
LEADER Társulás, amely a településfejlesztési feladatot és a pályázási lehetőségeket ragadja 
meg. A Társulások vagy önkormányzati, vagy állami finanszírozású. Az önkormányzati 
finanszírozás tagdíj formájában, az állami támogatás formájában történik, amely lehet 
normatív és pályázat útján elnyerhető. A következő, amiről szeretnék beszélni, a Sajóbábony i 
Ipari parkról, ami ugyan nem Társulás, de a tulajdonrészesedésünk 17 % -ot tesz ki. Az elmúlt 
héten volt a Sajóbábonyi Ipari Park közgyűlése, ahol az egyik napirendi pont a zárszámadás 
volt. A jelenlegi gazdálkodása, azt mutatja, hogy a tulajdonosok nem csak jól gazdálkodnak, 
de azon vannak, hogy munkahely teremtődjön, minél nagyobb legyen a bevétel, hogy minél 
nagyobb támogatás kerüljön az Ipari parkba, amely fejlesztést célozza. Ennyit szerettem volna 
elmondani. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, a napirendi pontot lezárom. 
 
Nagy Imre polgármester: Még két döntést meg kell hoznunk, az egyiket a Deák Ferenc 
Általános Iskola 60 éves évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség 
támogatásáról. Javaslom, az esemény megrendezését az önkormányzat 300.000 Ft összeggel 
támogassa. 
Szavazásra teszem, aki egyetért, azzal, hogy az Önkormányzat a Deák Ferenc Általános 
Iskola 60 éves évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepség támogatására 300.000,- Ft 
összeget biztosítson a költségvetési tartalék terhére, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2014.(V.27.) önkormányzati határozata 

 
A Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola támogatásáról 

(60  éves évforduló alkalmából) 
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A Képviselő-testület, úgy döntött, a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola 60 éves 
évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepség támogatására 300.000,- Ft összeget biztosít 
a költségvetési tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester  
Határidő: azonnal  
 
Nagy Imre polgármester: A másik dolog, amiről döntenünk kellene, a pedagógusnapra 
tekintettel jutalomkeret megállapításáról. Javaslom a dolgozók félhavi bérnek megfelelő 
összegű jutalomkeret megállapítását. Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért, azzal, hogy a Sajóbábonyi 
Napközi Otthonos Óvoda dolgozói jutalmazására a képviselő-testület biztosítson 1.679.600 Ft 
összeget, kézfeltartással jelezze. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2014.(V.27.) önkormányzati határozata 

 
Pedagógusnap alkalmából jutalomkeret megállapításáról 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda dolgozói 
jutalmazására a 1.679.600 Ft összeget biztosít. A jutalomkeret összege az önkormányzat 
2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester ,  
  Juhász Judit intézményvezető- 
Határidő: azonnal 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy tervezzük-e azt, hogy a 
köztisztviselői nap alkalmából a tisztviselőket ünnepélyes keretek között köszöntjük? 
Amennyiben igen, szeretném javasolni, hogy hívjuk meg az egészségügyi dolgozókat is, 
hiszen közeleg a Semmelweis nap is. 
 
Nagy Imre polgármester: Igen, tervezzük, az elmúlt évhez hasonlóan. 
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az iskolapályázattal kapcsolatban kaptunk 
négy árajánlatot a műszaki feladatok ellátására. Az árajánlatok a következőek: 
 
„HUSZONNYOLC”Mérnöki Szolgáltató Bt  3.730.000,- Ft+ Áfa 
Lux 94 Bt      3.800.000,- Ft+ Áfa 
Abaújterv  Bt      3.990.000,- Ft+ Áfa 
Juhász és Kurucz Kft.     4.100.000,- Ft+ Áfa 
 
Az árajánlatokkal kapcsolatban, van valakinek kérdése? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Válasszuk a legalacsonyabb összegű árajánlatot. 
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Nagy Imre polgármester: Van valakinek kérdése, amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki 
egyetért azzal, hogy a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 kódszámú „Sajóbábonyi Deák Ferenc 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretében megvalósítandó 
építési beruház során felmerülő mérnöki feladatok ellátásával „HUSZONNYOLC”Mérnöki 
Szolgáltató Bt - megbízzuk (3529 Miskolc, Szentgyörgy út 45. IV/1.), 3.730.000,- Ft+ÁFA 
azaz Hárommillió-hétszázharmincezer forint + áfa  áron,  kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2014.(V.27.) önkormányzati határozat 

 
„HUSZONNYOLC”Mérnöki Szolgáltató Bt. megbízásáról 

(KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053.) 
 

Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 

1. A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 kódszámú „Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretében megvalósítandó 
építési beruház során felmerülő mérnöki feladatok ellátásával 
„HUSZONNYOLC”Mérnöki Szolgáltató Bt. (3529 Miskolc, Szentgyörgy út 45. 
IV/1.) vállalkozást megbízza. 
 

2. A Megbízott az 1. pontban megjelölt feladatot 3.730.000,- Ft+ÁFA áron, azaz 
Hárommillió-hétszázharmincezer forint + áfa  áron végzi el.  

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Bencs Gábor képviselő: Mikor fog indulni a pályázat? 
 
Nagy Imre polgármester: Ez már a közbeszerzőn múlik. A közbeszerzőt már kiválasztottuk.  
 
Megkérdeztem az ÉRV Zrt-t, hogy a lakótelep melyik szakasza az, amelyiknél legtöbb a hiba 
a szennyvízhálózatban. Az ÉRV írásban megjelölte az  S-7, S-8, S-16, S-17 épületeket. (Erkel 
F út 25. számig.)  
 
Bencs Gábor képviselő: Milyen hosszú? 
 
Nagy Imre polgármester: 215 folyóméter. 
 
Bencs Gábor képviselő: Mindegyik árajánlatnak ugyanaz a műszaki tartalma? Ebben most 
kell dönteni? 

 
Nagy Imre polgármester: El kellene kezdeni a munkát, erre el van különítve a pénz a 
költségvetésben. A következő a műszaki tartalma: Földkiemelés kézi erővel 278 m3, kétoldali 
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dúcolás kiépítése 462 méter, fővezeték bontás 215 méter, bekötőcső bontás 92 méter, 
fővezeték lefektetés  215 méter 200-as csővel, bekötővezeték fektetés 92 méter 110-es csővel, 
kiszorult föld visszatöltése, tömörítése, tereprendezés, építési törmelék elszállítása, aknafedél 
javítása 16 darab. 
 
Sebők Lajos képviselő: Milyen mélyre fektetik a csöveket? 
 
Lakatos Jenő képviselő: 250-270 cm, változó. 
 
Sebők Lajos képviselő: Ezt nem lehet géppel kiásni? 
 
Nagy Imre polgármester: Lehet, de akkor meg kell fizetni a vízműnek és a 
telefontársaságoknak a büntetést. 
 
Sebők Lajos képviselő: El kellene dönteni, ez mindenki számára világos, hogy kézi erővel 
kell kiásni. 
 
Bencs Gábor képviselő: Ki lehet géppel is, ha utána jár, vállalja érte a felelősséget, akkor 
miért ne. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Én azt mondom, hogy itt van 3 árajánlat, döntsünk ezekből. 
 
Nagy Imre polgármester: Felsorolnám az árajánlatokat: 
  VGSZ Kft.    13.162.890,-. Ft, + Áfa 

 SILEX 94 Kft.    12.168.308,-  Ft + Áfa 
 BAU-ALEX  Kft.   12.777.156,-  Ft + Áfa 

 
 
Bencs Gábor képviselő: Kéznél vannak azok a pályázatok, amit 2 évvel ezelőtt csináltunk, 
csak kíváncsiságból. Én úgy emlékszem, hogy ott 37.000,- Ft / méterre jött ki, ez pedig a 
legolcsóbb is 75.000,- Ft/ méter a javítás. Ha megkaphatnám a műszaki tartalmat, szeretnék 
hozni én is egy árajánlatot. 
 
Likai- Tóth Adél jegyző: Helyi vállalkozótól hozna? 
 
Bencs Gábor képviselő: Igen. 
 
Lakatos Jenő képviselő: Ezek mind helyi vállalkozók. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Én javaslok egy sorrendet. Első lépésben döntsük arról, hogy 
akarjuk a javítást vagy sem, másodikban azt, hogy kinek adjuk a munkát. 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a lakótelep S-7, S-8, 
S-16, S-17 épületeinek, az elavult szennyvízvezeték cseréjét a költségvetés terhére 
elvégeztessük, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2014.(V.27.) önkormányzati határozat 
 

Az szennyvízhálózat javítási munkák elvégzéséről 
(S-7, S-8, S-16, S-17 épületeinek szennyvízhálózata) 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakótelep S-7, S-8, S-16, S-17 épületeinek az elavult 
szennyvízvezeték cseréjét a költségvetés terhére elvégezteti. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az 
elavult szennyvízvezeték cseréje Sajóbábony S-7, S-8, S-16, S-17 épületeknél - folyamatos 
üzemeltetés mellett - , valamint a csőszakaszon található aknák felújítási munkáival  a 
SILEX-94. Kft. (3792 Sajóbábony, Ipartelep) vállalkozást bízza meg, a következő 
paraméterek szerint: csővezeték cseréje 215 m, bekötővezeték cseréje az épületig  92 m, akna 
javítása  16 db, valamint egyetért azzal, hogy a Vállalkozó az 1. pontban vállalt munkálatokat 
12.168.308,-  Ft +ÁFA, azaz Tizenkétmillió-százhatvannyolcezer-háromszáznyolc forint + áfa  áron 
végzi el, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta.  

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2014.(V.27.) önkormányzati határozat 

 
SILEX Kf.  megbízásáról 

(S-7, S-8, S-16, S-17 épületeinek szennyvízhálózata) 
 

A Képviselő-testület, úgy döntött 
 

1. Az elavult szennyvízvezeték cseréje Sajóbábony S-7, S-8, S-16, S-17 épületeknél, 
folyamatos üzemeltetés mellett, valamint a csőszakaszon található aknák felújítási 
munkáival a SILEX-94. Kft. (3792 Sajóbábony, Ipartelep) vállalkozást bízza meg, az 
alábbi paraméterek szerint:  

Fővezeték cseréje    215 m 
Bekötővezeték cseréje az épületig    92 m 
Akna javítása       16 db 

 
2.  A Vállalkozó az 1. pontban vállalt munkálatokat 12.168.308,-  Ft +ÁFA áron, azaz 

Tizenkétmillió-százhatvannyolcezer-háromszáznyolc forint + áfa  áron végzi el. A 
vállalkozási díj összege az önkormányzat 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nagy Imre polgármester: A következő, amiről döntést kellene hoznunk a Tájház 
rendbehozatalával kapcsolatos javítási munkák költsége. Van egy árajánlatunk T-Metalbau 
Kft.-től (3780 Balajt, Szabadság út. 16.), amit meg kellene tárgyalnunk. A térkő, amit az 
udvarra terveztünk, nagyon drága. 8 cm vastag, téglalap alakú 6.000,- Ft/m2, a térburkolás 
anyag+ díj nettó 4.362.000,- Ft. + Áfa. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Stílusba ez illene, de azt gondolom, hogy valamilyen olcsóbb 
megoldást kell keresnünk. Azt is át kellene gondolni, hogy le kell-e burkolni az egész udvart, 
hiszen a parasztházaknál nem volt burkolat, füves volt az udvar. Közönséges burkolatot 
tennék le, én nem tarkítanám, az őszi levél megfelelne. 
 
Bencs Gábor képviselő: Az Agronyak Kft. web áruházában az őszi lomb 6 cm vastag térkő 
ára 2.126,- Ft, ez br. 2700,- / m2. Ez hány négyzetméter Polgármester Úr? 
 
Nagy Imre polgármester: 257 m2 
 
Bencs Gábor képviselő: A térkő Br. 694.000,- Ft lenne. 
 
Ráduly József képviselő: Meg kell kérdezni, hogy milyen módszerrel csinálják, mert nem 
mindegy. Amit préselnek, az nem fog feljönni. Az a lényeg, hogy fagyálló legyen. 
 
Bencs Gábor képviselő: A térkő alá le lesz betonozva? 

 

Nagy Imre polgármester: 20 cm terméskő után valamilyen frakciót kell rakni, utána 5 cm 
0,4-es homok és utána jön a térkő. Kemencére is kértem ajánlatot. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Tudok ajánlani egy mobil kemencét. Letehető, de szükség 
esetén mozdítható, át lehet rakni, fatakarékos. Volt Putnokon egy vadászkiállítás és ott láttam. 
Egy debreceni cég gyártja. A legnagyobb 500 ezer forint, elé épített nagyon aranyos fatetővel, 
faoszlopokkal. Ami a lényeg, sokkal olcsóbb a felfűtése, kevesebb a faigénye. Ugyanolyan 
szép, mint a hagyományos kemence. 
 

Sebők Lajos képviselő: Én nem javaslom. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Azt sem tudja, hogy milyen. 
 

Nagy Imre polgármester: Miután hoztak magukkal egy kőműves szakember, ez egy profi 
kemencés. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Hol van a kéménye? 

 

Nagy Imre polgármester: Teljesen mindegy, hogy hol a kéménye, mert felé egy sípot 
tesznek. A síp segítségével a füstöt hátrafelé húzza. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Ugyanaz a sütőtér, mint a fűtőtér? 
 
Nagy Imre polgármester: Minden kemencének ugyanott van. 
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Dr. Varga Eszter képviselő: Nem feltétlenül. Pont ez a lényege ennek a kemencének, hogy 
két külön térben lehet használni. Egyszerűbb vele bánni. Ez egy hófehér kemence. Attól, hogy 
én próbálom ajánlani, szabad azt mondani, hogy megnézzük.  
 
Lakatos Jenő képviselő: Ez csak egy javaslat volt, ezzel a lehetőséggel is lehet számolni. 
 
Nagy Imre polgármester: Az ajánlatomban a kemence 645.000,- Ft+ Áfa, ebben benne van a 
fatető, 6 kenyeres, 250 cm hosszú. Öntvényalapja van, hamuaknás, felül van egy síp, elől 
kéményesre kértem a készítését. A magassága a tetővel együtt 250 cm . 
 
 
Kőműves munkák: A tájház hátsó falának kívülről 1 méter, belülről 70 cm magasságba le kell 
verni a vakolatot, szárító vakolattal bevakolni. Asz összes falnak, a tornácnak javítása, az 
istállónak 10 cm-es aljzatbetonozása, simított betonnal, a csűrnek a szintén az 
aljzatbetonozása, de itt acélhálót rakunk alá. Az istálló összes falának a javítása benne van. 
Ezen kívül a vizesblokk építése, betonozása, burkolása. Fagyállóval a wc előtti szín 
kiképzése, ezeknek a díja anyag + díj 3.187.300  Ft + Áfa. 
A mennyezetet csak szódával le kell mosni. Az istállónál hajópadlót kell tenni a gerenda felé, 
így fog látszani. A tisztaszobába a mennyezetet csak le kell meszelni.  Belül mindenhol 
meszelni kell, ahol javítani kell, nem kell simára, az a jó ha egyenetlen marad. Az aljzatot 
felbontják és mi döntjük el, hogy mit teszünk rá. Rémiás Tiborral beszéltem, látta a 
gyűjteményt. Ő azt mondta, hogy ez alkalmas arra, hogy egy tisztaszobát és még egy másikat 
kialakítsunk belőle. 
Szalonnasütő: Építenek oda egy szalonnasütőt, mádi burkolással, ennek a díja 145.000,- Ft.+ 
Áfa. 
 
Bencs Gábor képviselő: Ez csak a szalonnasütő vagy van hozzá kőpad is? 
 
Nagy Imre polgármester: Biztos van hozzá, de utánajárok. 
Festőmunka: Ezeket a helyiségeket ki kell festeni, ezen kívül az összes nyílászárót le kell 
kenni sötétbarnára. Ahol kell pótolni az ablaküvegeket. Ennek a díja 783.870,- Ft +Áfa. 
Vízvezeték szerelés: Szennyvíz és ivóvíz kiépítése, 3 db WC, ebben benne van a 
mozgáskorlátozott wc, a két kar 50.000,- Ft-. A vízvezeték szerelés 416.300,- Ft + Áfa. 
 
A költségek a következőkép alakulnak: 
 
     Vízvezeték szerelés: 416.300,- 

Térburkolás:                                                        4.362.000,- 
Kőműves munka                                                 3.187.300,- 
Kemence 645.000,- 
Festés 783.870,- 
Szalonnasütő 145.000,- 
Díszkút 150.000,- 
Összesen:                                                            9.689.470,- + Áfa 

 
Gazda Lajos alpolgármester: A térkő kiválasztásánál tudunk spórolni. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Mi van akkor, ha a tájházat rendbe tesszük, mármint az épületet 
és olyat, mint a díszkút elhalasztjuk későbbre. 
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Sebők Lajos képviselő: Meg kell keresni azokat az embereket, akik feléért is megcsinálják. 
Szalonnasütőt már lehet 100.000,- Ft-ért is kapni. A kemencét meg lehet csináltatni 300-400 
ezer Ft-ért. 
 
Nagy Imre polgármester: Az AGRO-NYAK Kft-től kérjünk árajánlatot.  
 
Likai-Tóth Adél jegyző: A költségvetésben milyen összeget szereltetünk a tájházra? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: 8 millió Ft a pinceház és a tájházra összesen. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Igen, ezt én is tudom, azt szeretném, ha testület is emlékezne erre, 
és ehhez képest hozna döntést. 
 
Nagy Imre polgármester: Én úgy kértem az árajánlatot, július végére legyen kész. Hagyjuk 
el a szalonnasütőt, dísz kutat, kemencét és a térkövezést? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: A nyári konyhára van költségvetés? 
 
Nagy Imre polgármester: Nincs. 
 
Sebők Lajos képviselő: Azt fogja látni a lakosság, hogy kimeszelték a Tájházat. 
 
Ráduly József képviselő: Mutassanak egy olyan tájházat, ahol le van burkolva az udvar. Ne 
azzal kezdjük, ami nem is a tájház jellegét adja. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Szépen kim lehet alakítani a Tájházat anélkül, hogy 
leburkoltatnánk az udvart. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Javaslom, hogy végeztessük el a vízvezeték szerelési, festési, 
és a kőműves munkákat, aminek összes költsége: 4.387.470, - Ft + Áfa. 
 
Nagy Imre polgármester: Van valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Tájház felújítási munkáival (festés, 
vízvezeték szerelés, kőműves munka) a T-Metalbau Kft. (3780 Balajt, Szabadság u.16.) 
vállalkozást bízza meg, továbbá egyetért azzal, hogy a vállalkozás a munkálatokat a következők 
szerint, vízvezeték szerelés: 416.300,- Ft, kőműves munka  3.187.300,- Ft,  festés   783.870,- 
Ft, összesen 4.387.470,-  Ft +ÁFA áron végzi el, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodik szavazattal  alábbi határozatot hozta.  
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2014.(V.27.) önkormányzati határozat 

 
T- Metalbau Kft. megbízásáról 

(Tájház felújítási munkák) 
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A Képviselő- testület  
 

1. Úgy döntött, a Tájház felújítási munkáival (festés, vízvezeték szerelés, kőműves 
munka)  a T- Metalbau Kft. (3780 Balajt, Szabadság u.16.) vállalkozást bízza meg. 
 

2.  A vállalkozás az 1. pontban vállalt munkálatokat az alábbiak szerint 
     Vízvezeték szerelés:                  416.300,- Ft + ÁFA 

             Kőműves munka                                                 3.187.300,- Ft + ÁFA 
             Festés    783.870,- Ft + ÁFA, 
 

 összesen: 4.387.470,-  Ft +ÁFA, azaz Négymillió-háromszáznyolcvanhétezer-négyszázhetven forint 
+ Áfa  áron végzi el. A felújítás költsége az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: Van-e valakinek még mondanivalója, amennyiben nincs a testület 
munkáját megköszönöm, és az ülést bezárom. 

 
K.m.f. 

  
  
          Nagy Imre        Likai-Tóth Adél  
           polgármester              jegyző  
  
  
  
  
Hitelesítők:  
 
 
 

Ráduly József          Lakatos Jenő       
     képviselő             képviselő 

         
 
 


