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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  2014. június 24. 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, 
Bencs Gábor képviselő, 
Lakatos Jenő képviselő, 
Sebők Lajos képviselő, 
Dr. Varga Eszter képviselő, 
Ráduly József képviselő. 

   
Jelen van 6 fő, ülés végén 7 fő. (Jelenléti ív mellékelve.) 
 
Távol maradt:  Gazda Lajos alpolgármester 
 
Meghívottként jelen vannak:  

 
Likai-Tóth Adél jegyző 
Dr. Kerekes Ferenc háziorvos 
Dr. Tóth Olga háziorvos 
Juhász Judit óvodavezető  

 
Távol maradt:  Király Gáborné aljegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 
Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. Gazda Lajos 
alpolgármester úr jelezte, hogy pár percet késni fog. 
 

A meghívó alapján ismerteti a napirendi pontokat: 
 

1. Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról 
2. Beszámoló a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. tanévi nevelő 

munkájáról 
3.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
4.  Indítványok, bejelentések 
5. Kitüntető címek adományozása 
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelöli Dr. Varga Eszter és Lakatos Jenő képviselőket. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 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 
74/2014. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 
1. Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról 
2. Beszámoló a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. tanévi nevelő 

munkájáról 
3.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
4.  Indítványok, bejelentések 
5. Kitüntető címek adományozása 

 
Jegyzőkönyvet hitelesíti Dr. Varga Eszter képviselő és Lakatos Jenő képviselő. 
 

1. napirendi pont: Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői 
szolgálat munkájáról 

 
 

Nagy Imre polgármester: Az első napirendi ponthoz írásos tájékoztatókat kaptunk, mind a 
háziorvosoktól, mind a fogorvostól, mind pedig a védőnői szolgálattól. A napirendi pontot a 
bizottságokkal megtárgyaltuk, a bizottságok elfogadásra javasolják a testület felé.  
Üdvözlöm körünkben Dr. Tóth Olga és Dr. Kerekes Ferenc háziorvosokat. Szeretném 
megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítésük. 
 

Gazda Lajos alpolgármester az ülésre megérkezik, a teremben 7 fő képviselő van jelen. 
 

Dr. Kerekes Ferenc háziorvos: Köszönti a jelenlévőket, és a hallgatóságot. Néhány zavaró 
körülményre szeretné felhívni a figyelmet. 
Ami nekem nagyon zavaró az, hogy az utóbbi időben rengeteg a telefonáló. Tehát mielőtt 
eljönnek a rendelésre, odatelefonál „mennék, a receptjeimért van rendelés?” Ezt rengetegszer 
megismételjük egy délelőtt. Az asszisztensnő nem tud azzal foglalkozni, ami a munkája. Ez 
időrablás. Azt kérném, ne tessenek telefonálni, mindenki nyugodtan jöjjön el a receptjeiért, 
minden délelőtt van rendelés. Ha valamelyikünk szabadságon van, azt a másik helyettesíti. Az 
asszisztensnő téveszti a munkáját, mert az egyik kezével a számítógépet kezeli, közben figyel 
a telefonra. Ez egy rossz szokás. Remélem, a lakosok nézik a televízión keresztül, azért 
mondom. Mi mindent megoldunk, ami módunkban áll. A másik, a beszámolóban 
kihangsúlyoztuk azt, hogy mindenkit gondozni kell, minden krónikus beteget meg kell nézni 
akkor is, ha nincs panasz. Egy beteg többféle betegséggel rendelkezhet. Egy krónikus 
cukorbetegnek valószínű, hogy magas a vérnyomása, magas a koleszterin szintje, lehet, hogy 
vesebetegsége van. Ezt mind együtt kell kezelni. A jó körzetben gondozzák is a betegeket, a 
rossz körzetben csak akkor kezelik, ha valamilyen panasza van a betegnek.  
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Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen a doktor úr kiegészítését. 
Dr. Tóth Olga háziorvos: Annyit én is szeretnék hozzátenni, hogy ezt minden évben 
elmondjuk, hogy ne telefonáljanak, mert nincs telefonos nővér, de ez évről-évre hiába, pedig a 
munkáról elvonja a figyelmet. 
 

Nagy Imre polgármester: Doktor úr elmondta, hogy a betegeket gondozni kell. A 
statisztikából kitűnik, hogy a gondozottak létszáma 1414 fő. Elég magas. A magas vérnyomás 
és az érrendszeri betegeknek van a legnagyobb száma, sajnos ez népbetegség. Az orvosi 
ellátás érdekében igyekszik az önkormányzat azokat a feltételeket biztosítani, amely 
elengedhetetlenül szükséges. Próbáljuk a plusz feladatokat ellentételezni, mint például a 
munkaalkalmassági vizsgálat. Az orvosi ügyelet továbbra is működik, ez társulás keretében 
jött létre. Szeretném megköszöni, hogy a háziorvosaink a helybeli lakosainkat rendelési időn 
túl is ellátják. A fogorvos és a védőnő jelezte, hogy nem tud jelen lenni a testületi ülésen. 
A beszámolójukat elküldték a Képviselő-testület részére, amelyet a bizottságok 
megtárgyaltak. Különlegesebb kívánság nem volt. Van valakinek ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése? 
 
Sebők Lajos képviselő: Köszönöm szépen, hogy a háziorvosok statisztikai adatokat is 
szolgáltattak. Én azt látom, hogy borzasztó nagy a betegek aránya, nem is beszélve arról, 
hogy az tűnik ki, hogy a felnőtt lakosság 5 %- a daganatos beteg. Ez nagyon megdöbbentő. 
Mindenki vegye tudomásul, ezek az emberek köztünk élnek és ezzel foglalkozni kell. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Én csak szeretném kiegészíteni, hogy az átlag populáció 
esetében 10 % feletti a daganatos betegek száma. 
 
Dr. Kerekes Ferenc háziorvos: Magyarországon a daganatos betegség átlaga 8-10 %-os. 
Ebben a statisztikában benne vannak azok is, akik voltak daganatos betegek. Ez nem azt 
jelenti, hogy most aktívan daganatos betegek. Ez azt jelenti, hogy ezeket a betegeket 
gondozzuk.  Hipertóniás is 776 beteg van, de ez nem azt jelenti, hogy halálos beteg, hanem 
azt, hogy kezelni kell. Van olyan betegem, akit 20 éve vastagbélrákra műtöttek, és azóta is 
vígan dolgozik a kertjében, de mégis benne van ebben a statisztikában, mert kezelni kell. A 
sajóbábonyi helyzet nem kiemelkedő, nem feltétlen ijesztő ez, bár kétségen kívül magas a 
szám. És nem a környezet vagy az életmód tehet róla, itt az egyén számít. Van olyan, aki nem 
iszik, nem dohányzik, és mégis van daganata. Valahogy nem jól rendezte el a sors, nem 
mindig logikus, de ez ellen nem tudunk mit tenni. Nem rossz a mi statisztikám, de ettől 
függetlenül mindent meg kell tennünk, annak érdekében, hogy megelőzzük a betegséget. 
 

Nagy Imre polgármester: Köszönjük szépen a doktor úrnak a szóbeli kiegészítést. Van 
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Amennyiben nincs, a napirendi pontot szavazásra 
teszem. Aki egyetért a Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról 
szóló tájékoztató elfogadásával a kézfeltartásával 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 

75/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 
 

Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
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A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a 
védőnői szolgálat munkájáról szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

 

Nagy Imre polgármester: Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy meghívjam az 
egészségügyi dolgozókat, illetve a gyógyszertár dolgozóit a Semmelweis nap alkalmából 
megrendezett ünnepségre, ami egybeesik a köztisztviselői nappal. Szeretettel várom a 
meghívott vendégeinket. A köszöntés után lesz egy kötetlen beszélgetés. 
 
 

2. napirendi pont: Beszámoló a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. 
tanévi nevelő munkájáról 

 
Nagy Imre polgármester: A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. tanévi 
nevelő munkájáról szóló beszámolót megkaptuk. Kérdezem, az intézmény vezetőjét kíván 
szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Juhász Judit óvodavezető: Egy pár mondatot a lakosság kedvéért. Ebben a nevelési évben, 
mind a személy, mind pedig a tárgyi feltételek a rendelkezésünkre álltak, amelyek 
biztosították mindkét óvodánk zavartalan működését. Eszközökben gyarapodtunk, mind az 
önkormányzatnak, mind pedig a pályázatoknak köszönhetően. A teljesség igénye nélkül 
elmondanám például új fektető helyeket, öltözőszekrényeket, csoportszobákba új bútorzatot 
vásároltunk. Esetleg felmerülő hibák a MESZ vezetőjével való egyeztetésével kiküszöbölésre 
kerültek. Csoportonként 28-30 fő gyerekkel működött az óvoda. A következő tanévben 19 
tanköteles gyerek kezdi meg a tanulmányait az általános iskolába. Helyükbe 24 gyerek 
iratkozott be. Nagyon tartalmas, nehéz tanévet zártunk. A pályázati munka a szokásos 
mindennapi feladatokkal párhuzamosan zajlott. A kolléganőkkel sok továbbképzésen vettünk 
rész, amelynek a tapasztalatait folyamatosan építjük be a munkánkba. A pályázat a nyár 
végével lezárul. Remélhetőleg új pályázati lehetőség, új kihívás elé állít. Van egy IPR 
azonosító jelű pályázatunk beadva, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre lehet pályázni, 
gyerekenként 38.000,- Ft, amennyiben nyertes lesz a pályázat. 60-40 %-os megosztású. 60 %-
ot képzésekre és rendezvényekre lehet fordítani a pályázaton nyert támogatásból, 40 %-ot 
pedig eszközvásárlásra. 
 
Nagy Imre polgármester: Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Nekem nem kérdésem van, hanem csak egyetlen egy gondolatot 
szeretnék elmondani a lakosságnak. Sok éve ülök ebben a képviselőszékben. Én úgy 
gondolom, hogy a sajóbábonyi lakosság nagyon elégedett lehet, én nagyon büszke vagyok az 
óvodánkra, az ott folyó szakmai munkára.  Egy nagyon jól gazdálkodó önkormányzata van a 
városnak, nemcsak alapoz, hanem épít és tervez. Nagyon jók az oktatási intézményeink. 
Amikor az óvodáról van szó, mosolyog a lelkem. Az egészségügyi ellátásra is büszke vagyok. 
Ezt az óvodai beszámolót maximálisan elfogadásra javaslom. 
 
Nagy Imre polgármester: A szakbizottság is maximálisan elfogadásra javasolta. Az 
intézményvezető arra törekszik, hogy ne csak egyfajta pályázat fusson egy időben. Ennek 
köszönhetően komoly eredményeket érnek el. Én úgy gondolom, hogy az ott dolgozók is 
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elégedettek lehetnek. Nagyon jó a személyi és a tárgyi feltétel, amelyet egy jó kollektív 
szellem koronáz. Van valakinek kérdése vagy hozzászólása ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Juhász Judit óvodavezető: Én csak egy mondatot szeretnék mondani ehhez a két megtisztelő 
véleményhez, ahogy a polgármester úr is elmondta, az elért eredmények nem képzelhetők el 
az egész kollektíva nélkül. 
 
Nagy Imre polgármester: Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. Van valakinek ezzel 
kapcsolatban kérdése? A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a testület felé a 
beszámolót. Amennyiben nincs, a napirendi pontot szavazásra teszem. Aki egyetért a 
Sajóbábonyi Napközi otthonos Óvoda 2013/2014. tanévi nevelő munkájáról beszámoló 
elfogadásával, kézfeltartásával 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 

76/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 
 

Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. tanévi nevelő munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

  
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Sajóbábonyi Napközi otthonos Óvoda 
2013/2014. tanévi nevelő munkájáról beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: A napirendi pontot nem zárom le, mert van egy kérelem, ami 
szorosan ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik. A kérelem a Képviselő-testületnek szól, ami 
bölcsődei csoport létesítésére vonatkozik. Ebben az évben 5 fő, a következő évben 10 fő 
gyerek venné igénybe. A kérelem a következőképp szól: 
 
„Tisztelt Képviselő testület! 
 
A sajóbábonyi kismamák azzal a kéréssel fordulnak Önökhöz, hogy bölcsődei csoport 
létrehozását szíveskedjenek megfontolni.  
Sajnos van közöttünk olyan, akit már az idő nagyon sürget, és olyan is, aki már nem ide 
hordja gyermekét, mert máshogy nem tudta megoldani munkába állását, ráadásul mindketten 
itt élnek és itt is dolgoznak. (Ha lenne bölcsőde, természetesen visszahoznák gyermeküket!) 
Tudunk olyan kismamáról is, aki nem itt él, de mivel a városban dolgozik a nagyszülők 
közelsége miatt ő is szívesen áthozná gyermekeit.  
Nemcsak a mi helyzetünket könnyítené meg nagymértékben a csoport létrehozása, de az 
önkormányzatnak is lehetőséget adna újabb munkahelyek teremtésére. 
Nagyon örülnénk, ha még az idén be tudnák ezt indítani, tudjuk nagyon szoros az idő, de 
előzetes érdeklődésünk alapján: ha az óvodában integráltan működne a bölcsődei csoport és 
az önkormányzat hajlandó a tárgyi feltételeket rövid időn belül előteremteni, akkor nem 
lehetetlen az őszi indulás. Csak szűk körünkben végzett előzetes számításaink szerint 4-5, 
jövőre 10-15 gyermek venné igénybe a bölcsődei szolgáltatás. 
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Tisztelt Képviselő testület!  
 
Mi fiatal családosok itt élünk, dolgozunk és gyermekeinket is lehetőleg a város intézményeibe 
szeretnénk járatni. Reménykedünk abban, hogy közös összefogással minden akadályt le 
tudunk küzdeni, gyermekeink együtt szocializálódhatnak. Ezen törekvést azonban most Önök 
tudják elősegíteni. „ 
 
A kérelmet 9 anyuka nevében íródott. Biztos, hogy másnak is van ilyen törekvése. Annak 
idején azért szüntettük meg a bölcsödét, mert rohamosan csökkent gyerek létszám, nem volt 
gazdaságos, állami normatívát nem kaptunk a bölcsődei ellátásra. Azóta rájött a Kormány, 
hogy nem volt jó döntés, megint adnak állami normatívát a bölcsődei ellátásra. Van valakinek 
ezzel kapcsolatban véleménye?  
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ezzel a problémával már korábban is foglalkoztunk, hisz igény 
volt a fiatal kismamák részéről. A normatív támogatás lefedné a költségeket, jelent ez plusz 
feladatot? 
 
 Juhász Judit óvodavezető: Én nem igazán vagyok jártas a bölcsődei ellátásban, kolléganőt 
hívtam föl, aki olyan óvodát működtet, ahol bölcsődei csoport is van. Azt mondta, hogy a 
normatív támogatás nem fedi le teljesen a költségeket. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Én maximálisan támogatom ezt a kezdeményezést. A célunk, 
hogy itt maradjanak a fiatalok, hátha ezzel a lehetőséggel szorgalmazzuk azt, hogy több 
gyereket vállaljanak. 
 
Juhász Judit óvodavezető: Én nagyon fontosnak tartom egy bölcsődei csoport beindítását, 
viszont a szeptemberi kezdéssel látok némi problémát, hiszen a köznevelési törvény 84. § -
ban megemlíti azt, hogy mikor és milyen időszakban végezhet átszervezéseket a köznevelési 
intézményekben a fenntartó.  A (7) bekezdés értelmében a fenntartó által fenntartott 
intézményben legkésőbb május legutolsó munkanapjáig hozhat döntéseket és az átszervezést 
a nevelési évben egyáltalán nem, csak június-augusztus hónapokban végezhet. Ezt 
szeptemberig nem tudjuk megoldani. Olyan sok engedélyt kell beszerezni egy bölcsődéhez, 
hogy az 2 hónap alatt lehetetlen. A törvény megköti a kezünket, de szeptemberben 
visszatérhetnénk rá és elindíthatnánk a folyamatot. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ha az engedélyeket beszereznénk, jó ütembe haladna, talán 
lenne valamilyen megoldás. Szívem szerint azt szorgalmaznám, hogy minél előbb indítsuk el 
a folyamatot. 
 
Juhász Judit óvodavezető: A helyszínt tudjuk biztosítani, amelynél megint közös döntésnek 
kellene lennie, hogy hol, és a személyi feltételekről is gondoskodni kell. A bölcsődei 
csoporthoz szükséges két gondozónő és egy kisegítő. A tárgyi feltételekről, hiába vannak 
óvodai berendezések, a bölcsődénél mások a méretek. Azt gondolom, hogy ismerkedni kell a 
törvényi dolgokkal, de ne reménykedjünk abban, hogy itt szeptemberben bölcsődei csoportot 
tudunk indítani. Én maximálisan támogatom és én is partner leszek ennek az elindításában. 
 
Ráduly József képviselő: Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, ez csak arra 
vonatkozik, ha ott indítunk bölcsődei csoportot? 
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Juhász Judit óvodavezető: Ez óvodai átszervezésre vonatkozik. 
 
Ráduly József képviselő: Ha önállóan hoznánk létre egy bölcsődét? 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Amit Juhász Judit óvodavezető mondott, azzal egyet kell, hogy 
értsek. Ezzel kapcsolatban már mi egyeztettünk. A létrehozandó bölcsődébe járó gyerekekben 
látjuk Sajóbábony jövőjét, ebben egyet kell, hogy értsünk.  A tárgyi és a személyi feltételek 
biztosítása nyilvánvalóan nem jelent megoldhatatlan problémát az önkormányzat számára. A 
tárgyi és a személyi feltételek mellett meg kell felelnünk a jogi feltételeknek is. Abban az 
esetben, ha több funkciós intézményt működtetünk, tehát kettős feladatot ellátó intézményről 
van szó, a törvény gátat vet a szeptemberi kezdésnek. Amit Ráduly képviselő javasolt, annak 
utána kell, hogy nézzünk. Azt gondolom, nem vitatható, ez a képviselő-testület mindig is 
támogatta a fiatal dolgozó családokat, segíti, amiben tudja. A lehetőségeket felmérjük, és az 
eredményről tájékoztatjuk a képviselő-testületet. 
 
Juhász Judit óvodavezető: Én azt tudom ígérni, mert, hogy a törvény megengedi, ha a 
gyermek eléri a két és félévet, beiratkozhatnak az óvodába. Ha ez valakinek segít ebben az 
átmeneti állapotban, ezt fel tudom kínálni. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Azt gondolom, hogy a köznevelési törvény kötelezővé teszi a 
nem dolgozó szülők számára a gyermek óvodáztatását, ezt pozitív törekvésnek tartom, hisz 
hol tanuljon a gyerek, ha nem az óvodában. Sok gyereknek sajnos más lehetősége nincs. Itt 
van egy konkrét igény, amire konkrét intézkedést kell tennünk. Ha egy fél évvel hamarabb 
fogalmazódott volna, akkor már megtettük volna a megfelelő intézkedést. 
 
Sebők Lajos képviselő: Valakinek ezt ki kellene dolgozni.  Ki kell jelölni a felelősöket. 
 
Nagy Imre polgármester: Az óvodavezető és a jegyzőasszony. Van valakinek ezzel 
kapcsolatban kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a 
képviselő-testületnek szándékában áll a fenntartásában működő óvodán belül bölcsődei 
csoportot indítani, ezért felkéri az óvodavezetőt és a jegyzőt, hogy a köznevelési törvény 
előírásait figyelembe véve, a bölcsődei csoport létrehozásával kapcsolatos fenntartói döntések 
tervezetének elkészítéséről gondoskodjanak, 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 

77/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 
 

Bölcsődei csoport létrehozásával kapcsolatos döntésről 
 

A képviselő-testületnek szándékában áll a fenntartásában működő óvodán belül bölcsődei 
csoportot indítani, ezért felkéri az óvodavezetőt és a jegyzőt, hogy a köznevelési törvény 
előírásait figyelembe véve, a bölcsődei csoport létrehozásával kapcsolatos fenntartói döntések 
tervezetének elkészítéséről gondoskodjanak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző, 
       Juhász Judit óvodavezető 
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3. Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között 

tett intézkedésekről 
 
Nagy Imre polgármester: Tájékoztatom a jelenlévőket és a lakosságot, hogy az eltelt 
időszakban a lejárt határidejű határozatokat, annak rendje módja szerint végrehajtotta a 
hivatal, illetve az önkormányzat. Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 
 
Sebők Lajos képviselő: Polgármester Úr, a két ülés között volt egy rendkívüli ülés, 
ismertesse az ott hozott döntéseket. 
 
Nagy Imre polgármester: A rendkívüli ülésünket 2014. június 10. napján tartottuk meg. 
Határozatot hoztunk az aszfaltozás utómunkálatairól, mint például útpadka készítés. 
Határoztunk a köztisztviselők és a polgármester jutalmáról. Döntöttünk, illetve megerősítettük 
két ingatlancseréről szóló határozatunkat.. Ezen kívül egy pályázati lehetőségről is 
tárgyaltunk, amelynek a keretei között a Sporttelep energetikai fejlesztésére kívánjuk beadni a 
pályázatot, amiről szintén döntöttünk. 
Döntöttünk egy mobil szerszámos tároló vásárlásáról, amely a hulladékudvarba fog kerülni. 
Ezen kívül határozatot hoztunk egy önkormányzati lakás bérbeadásáról, illetve a polgárőr 
egyesületek támogatásáról. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Szeretném kiegészíteni, a Jókai út, az Attila, a Béke út, és az 
Árpádút aszfaltozása megtörtént, a kapubejárók az utakkal való összekötése szintén 
megtörtént. Minden egyes utcába fekvőrendőrt készítettünk, ami ki is lett táblázva. 
 
További kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el. 
 
4. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester: A közterület-felügyelők végrehajtották az ebösszeírást, 296 kutya 
gazdája adta le az adatlapot, 38 nem teljesítette a kötelezettségét határidőre. Azóta volt már 
olyan, aki pótolta. Ezután a nem regisztrált kutyák tulajdonosainak a felderítése fog 
következni, és meg tesszük a jogi intézkedéseket. Az elmúlt időszakban 16 kutya lett befogva. 
A közterület-felügyelet a vállalt feladatot teljesítette, és írásban leadta a jelentését. A másik 
közérdekű bejelentésem az lenne, hogy a diák közmunka beindult. Már voltak érdeklődök, 
kétszer 10 főre kértünk lehetőséget. Akinek van végzettsége a szakmájának megfelelő 
bérezésben, akinek nincs, az a minimálbér bizonyos százalékában részesül.  Ez a munka 6 
órás. 
 
Ráduly József képviselő: Ez valamilyen korhatárhoz kötött? 
 
Nagy Imre polgármester: 16 évtől 25 évig.  
Gazda Tanácsok Szövetsége fejléccel kaptam egy értesítést, hogy Sajóbábonyban 3 fő 
alapított Gazda Tanácsot és a helyi képviselője Molnár Norbert. Utána néztünk, van-e olyan 
törvényi előírás, ami az önkormányzatot bármire kötelezné ezzel kapcsolatban, és kijelentem, 
nincs ilyen. Vörösmarty utca - Kossuth Lajos utca - Erzsébet királyné - Kinizsi utca 
csomópontjának tervrajzát (H1 terv) a képviselő-testület megkapta. Amikor a 
közlekedésbiztonsági felméréseket készítettük, akkor felmerült az, hogy ennek a 
kereszteződésnek sziget kialakításával tisztázható a forgalmi rendje. Egy döntött szegéllyel 
ellátott szigetet javasolnak, ezen kívül van egy másik lehetőség, ami még egy plusz tábla 
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beiktatásával kívánja tisztázni a forgalmi rendet. A Volán Zrt. és a Rendőrség ezt a H1 jelű 
tervet látta, ennek a megvalósítását javasolja. Felvetettük annak a lehetőségét, hogy ennek a 
problémának a megoldását körforgalommal oldjuk meg.  Bejártuk a területet, amennyiben 
nincs szükség közmű áthelyezésére, akkor viszonylag olcsón kivitelezhető lenne. Ha a Közút 
Nonprofit Kft. pozitívan áll a körforgalomhoz, illetve önerő vagy támogatás biztosításával, ez 
a Kft. kivitelezésében valósulna meg. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges javaslom, a H1 
terv elfogadását.  Van valakinek kérdése? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: A végleges megoldást a körforgalom jelentené.  
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, a 
Sajóbábony, Vörösmarty Mihály út - Kossuth Lajos út - Erzsébet királyné út - Kinizsi út 
kereszteződésében kialakult forgalmi rend tisztázására körforgalmat létesít, amennyiben ez 
nem valósítható meg, úgy a H1 jelű terv alapján forgalmi sziget kialakítására kerüljön sor. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta.  
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 
 

Körforgalom/forgalmi sziget kialakításáról 
 

  
A Képviselő-testület úgy döntött, a Sajóbábony, Vörösmarty Mihály út - Kossuth Lajos út - 
Erzsébet királyné út - Kinizsi út kereszteződésében kialakult forgalmi rend tisztázására 
körforgalmat létesít, amennyiben ez nem valósítható meg, úgy a H1 jelű terv alapján forgalmi 
sziget kialakítására kerüljön sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: A pályázatoknál van egy olyan, hogy a nyilvánosságbiztosítása, 
tehát az adott pályázatot a megfelelő fórumon nyilvánosságra kell hozni. Ki kell táblázni, meg 
kell jelentetni az újságban.  Erre vonatkozóan kaptunk 3 árajánlatot: 
 

1. Kovács István EV újságíró    900.000,-  Ft (alanyi mentes) 
2. Sajó Tv Nonprofit Kft.        1.000.000,-  Ft + Áfa 
3. Marosréti Ervin újságíró, kommunikációs munkatárs Br.  1.050.000,- Ft 

 
Javaslom, hogy fogadjuk el a legolcsóbbat. 
 
Ráduly József képviselő: Ezeket mindig média szakemberek végzik? 
 
Nagy Imre polgármester: Igen, ezeket az emberek tudják, hogy hol kell eljárni. Erre a 
pályázatban van forrás. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, Aki 
egyetért, azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 kódszámú 
„Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat 
keretében megvalósítandó  tájékoztatás és nyilvánosság ellátása feladatok ellátásával Kovács 
István EV (3600 Ózd, Vasvár út 8. 6/1.) vállalkozást megbízza, továbbá egyetért azzal, hogy a 
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megbízott a megbízást 900.000 Ft áron, azaz Kilencszázezer forint áron végzi el, kéz 
feltartással 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 
79/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 

 
Kovács István megbízásáról 

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

A Képviselő-testület úgy döntött 
 

1. A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 kódszámú „Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretében megvalósítandó 
tájékoztatás és nyilvánosság ellátása feladatok ellátásával Kovács István EV (3600 
Ózd, Vasvár út 8. 6/1.) vállalkozót megbízza. 
 

2. A Megbízott az 1. pontban megjelölt feladatot 900.000,- Ft áron, azaz Kilencszáz 
forint  áron végzi el.  

 
3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: A tájházzal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Kovács 
Ernő ácsot elhívtam. Árajánlatot adott a vizesblokk, a nyári konyha és az istálló tetejének az 
elkészítésére.  
Tájház wc-mosdó: Készül a vizesblokk, a hétvégén felhúzzák a falat. A helyszíni bejárás 
alapján megbeszéltük a kivitelezővel, hogy a vizesblokk felett milyen módon legyen a tető. 
Lesz ott egy mosdó, egy csizmamosó és úgy lesz megcsinálva, hogy egy üstöt is alá tudjunk 
tenni.  Az anyagköltség 384.617,- Ft. Az árajánlatában leírta, hogy a vizesblokk felé a tető 
elkészítésénél, csak az anyagdíjat kell megfizetnünk. Van valakinek kérdése? Amennyiben 
nincs, úgy szavazásra teszem. Aki egyetért, azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a 
Tájház (3792 Sajóbábony, Kossuth út 77.) wc-mosdó épületének ács és tetőfedő 
munkálatainak elvégzésével Kovács Ernő Kft. (3763 Bódvaszilas, Jókai út 39. sz.) 
vállalkozást megbízza, a vállalkozás a munkát 300.485 Ft + áfa áron végzi el, mely összeg az 
önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, 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 
80/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 

 
Kovács Ernő Kft. megbízásáról 
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( Tájház,  wc-mosdó ács és tetőfedő munkálatok) 
 
 
 
A Képviselő-testület úgy döntött,  
 

1. A Tájház (3792 Sajóbábony, Kossuth út 77.) wc-mosdó épületének ács és tetőfedő 
munkálatainak elvégzésével Kovács Ernő Kft. (3763 Bódvaszilas, Jókai út 39. sz.) 
vállalkozást bízza meg. 

2. A Megbízott az 1. pont szerinti munkálatokat 300.485,- Ft + áfa, azaz Háromszázezer-
négyszáznyolcvanöt forint +Áfa áron végzi el, mely összeg az önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: Tájház istálló épületének parasztpadlás elkészítése. A következő 
árajánlat az istálló padlására vonatkozik. Az istálló padlására, a gerenda felé megy a deszka 
szűk váltással, mint a régi parasztházaknál volt. Ezt úgy hívják, hogy pótfödém, mivel a 
tetején sár van. Ennek a pótfödém az elkészítése bruttó 347.000 Ft, munkadíjjal együtt. 
192.510 Ft az anyagdíj, a munkadíj 81.000 Ft , és a  27 %-os áfa, és így jön ki a  bruttó 
347.510 Ft. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem. Aki egyetért, 
azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt a Tájház (3792 Sajóbábony, Kossuth út 77.) istálló 
épületén parasztpadlás készítésével Kovács Ernő Kft. (3763 Bódvaszilas, Jókai út 39. sz.) 
vállalkozást megbízza 273.510 Ft + áfa áron, mely összeg az önkormányzat költségvetésében 
rendelkezésre áll, 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 

81/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 
 

         Kovács Ernő Kft. megbízásáról 
(Tájház épületén parasztpadlás  kialakítása) 

 
A Képviselő-testület úgy döntött  
 

1.  A Tájház (3792 Sajóbábony, Kossuth út 77.) istálló épületén parasztpadlás 
készítésével Kovács Ernő Kft. (3763 Bódvaszilas, Jókai út 39. sz.) vállalkozást bízza 
meg. 

2. A Megbízott az 1. pontban megjelölt munkát 273.510,- Ft + áfa, azaz 
Kétszázhetvenháromezer-ötszáztíz forint +Áfa áron végzi el, 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: Nyárikonyha felújítása. Ezzel kapcsolatban a következőt mondta a 
kivitelező. A folyondárt nem fogják kivágni, csak el fogják hajtani. A következőt javasolja, 
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lebontatja először a tetőt, majd az egészet lefóliázzák. Minden sarokra 50 ×50 centiméteres 
betontuskót csinálnak, erre ültet az eredeti mellé, olyan tartóoszlopokat, amely a stílusában 
nem üt el, ahhoz teszi az új ácsolatokat és úgy a tetőt. Ennek az anyag díja 263.292,- Ft, a 
munkadíj 321.441,- Ft , erre jön  27 % áfa, az áfával növelt összeg 742.611,- Ft. 
 
Lakatos Jenő képviselő: A cserép milyen lesz? 
 

Nagy Imre polgármester: Régi szalagcserép lesz, amennyit tudunk, pótoljuk. Azt 
kértem, hogy az oromfal deszkából legyen, a nyitott ugyanúgy legyen a padlásozása, mint az 
istálló. Marad a paticsfal. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem. 
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a Tájház (3792 Sajóbábony, Kossuth 
út 77.) nyárikonyha épületének felújításával Kovács Ernő Kft. (3763 Bódvaszilas, Jókai út 39. 
sz.) vállalkozást megbízza, a megbízott a munkát 584.733,- Ft + áfa, azaz 
ötszáznyolcvannégyezer-hétszázharminchárom forint + áfa áron végzi el, mely összeg az 
önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, 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 
82/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 

 
         Kovács Ernő Kft. megbízásáról 

( Tájház, nyárikonyha felújítása) 
 
A Képviselő-testület úgy döntött  
 

1.  A Tájház (3792 Sajóbábony, Kossuth út 77.) nyárikonyha épületének felújításával 
Kovács Ernő Kft. (3763 Bódvaszilas, Jókai út 39. sz.) vállalkozást bízza meg. 

2. A Megbízott az 1. pontban megjelölt munkát 584.733,- Ft + Áfa, azaz 
Ötszáznyolcvannégyezer-hétszázharminchárom forint +áfa áron végzi el, mely összeg 
az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a Miskolc Lift 
Kft. vezetője itt volt, a lift kivitelezésével kapcsolatban a következőt javasolta. Külső liftet 
javasolt.  Ez a cég jó minőségű, esztétikus német anyagból dolgozik. A lift kivitelezését meg 
lehetetlen versenyeztetni, de akkor külföldről kell árajánlatot kérni. A Miskolc Lift Kft.  
egyedüli Magyarországon. A következő ajánlatot tették, 1 darab 630 kg-os 8 személyes,  
három megállós  hidraulikus típusú személyfelvonó  akna akadálymentesített, kerekes szék 
szállítására alkalmas, acélszerkezetes felvonótorony, összesen 6.480.000,- Ft + Áfa, becsült 
járulékos építészeti munkák 1.800.000,- Ft , összesen 8.360.000,- Ft + Áfa, ez bruttó 
10.617.200,- Ft. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ez egy nagyon barátságos ár. Szeretném megkérdezni, hogy 
milyen az acélszerkezetes felvonótorony? 
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Nagy Imre polgármester: Vasszerkezet, horganyzott elemekkel, kőzetgyapottal lesz 
szigetelve. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ettől tartott, véleménye szerint nem lesz esztétikus, javasolja, 
keressenek megoldást arra, hogy a felvonótorony küllemében illeszkedjék az épülethez. 
 
 
Nagy Imre polgármester: Ezt lehet dryvitolni és színezni. A becsült járulékos költségek közt 
szerepel a színezés. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Véleménye szerint ez egy nagyon jó ajánlat. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a 
Polgármesteri Hivatal (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) épületébe beépítésre kerülő 1 db 
630 kg-os, 8 személyes, 3 megállós, hidraulikus típusú személyfelvonó (akadálymentesített 
kivitelű, kerekesszék szállítására alkalmas) és a hozzátartozó acélszerkezetes felvonóakna 
terveinek elkészítésére, gyártására, szerelésére, érintésvédelmi mérésére, szakértői üzembe 
helyezés bonyolítására, próbaüzemére, a Miskolc Lift Kft.-t (3527 Miskolc, József Attila út 
1.) bízza meg, a vállalkozási díj 8.360.000 Ft + Áfa, mely összeg az önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll, 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 
83/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Miskolc Lift Kft. megbízásáról 
(Lift létestése a Polgármesteri Hivatal épületében) 

 

 

A  Képviselő-testület úgy döntött,  
 

1. A Polgármesteri Hivatal (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) épületébe beépítésre kerülő 
1 db 630 kg-os, 8 személyes, 3 megállós, hidraulikus típusú személyfelvonó 
(akadálymentesített kivitelű, kerekesszék szállítására alkalmas) és a hozzátartozó 
acélszerkezetes felvonóakna terveinek elkészítésére, gyártására, szerelésére, 
érintésvédelmi mérésére, szakértői üzembe helyezés bonyolítására, próbaüzemére, a 
Miskolc Lift Kft.-t (3527 Miskolc, József Attila út 1.) bízza meg, 

 

2. A vállalkozási díj 8.360.000 Ft + Áfa,  azaz Nyolcmillió- háromszázhatvanezer forint 
+ áfa, mely összeg az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
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Nagy Imre polgármester: Döntést kell hoznunk a II-III- as épület terveinek az elkészítéséről. 
Tervezési feladatokra a Winner-Plan Építész Bt. adott árajánlatot. Az árajánlat tartalma a 
következő, a város központjában lévő II. számú épület magastető és lift építés engedélyezési 
és kivitelezési terveinek készítése, tételes árazott és árazatlan költségvetéssel, 
városközpontban lévő III. számú épület nyílászáró csere és hőszigetelés kivitelezési 
munkáinak készítése, tételes árazott és árazatlan költségvetéssel. A tervezési díj 2.700.000,- 
Ft + Áfa azaz kettőmillió- hétszázezer forint. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem, aki egyetért, azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a tulajdonában lévő 
II- III. számú épület tervkészítési feladatainak az elvégzésére a Winner- Plan Építész Bt. 
(1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. III/2. ) vállalkozást megbízza, az alábbiak szerint: II. 
számú épület (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) magastető és lift építés engedélyezési és 
kivitelezési terveinek készítése, tételes árazott és árazatlan költségvetéssel, III. számú épület 
(3792 Sajóbábony, Széchenyi út 1. számú) nyílászáró csere és hőszigetelés kivitelezési 
munkáinak készítése, tételes árazott és árazatlan költségvetéssel. A Megbízott a megjelölt 
feladatot 2.700.000 Ft + Áfa áron végzi el, a vállalkozási díj összege a 2014. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll, 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 
84/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Winner Plan Kft.  megbízásáról 
( II-III. épület  tervkészítése) 

 

A  Képviselő-testület úgy döntött,  
 

1. A II- III. számú épület tervkészítési feladatainak az elvégzésére a Winner- Plan 
Építész Bt. (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. III/2. ) vállalkozást bízza meg, a 
következők szerint: II. számú épület (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) magastető és 
lift építés engedélyezési és kivitelezési terveinek készítése, tételes árazott és árazatlan 
költségvetéssel, III. számú épület (3792 Sajóbábony, Széchenyi út 1. számú) 
nyílászáró csere és hőszigetelés kivitelezési munkáinak készítése, tételes árazott és 
árazatlan költségvetéssel. 

2. A Megbízott a megjelölt feladatot 2.700.000 Ft + Áfa áron végzi el, a vállalkozási díj 
összege a 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
 
Nagy Imre polgármester: Van két árajánlat, amelyről döntenünk kell. Az egyik a temetőhöz 
vezető út aszfaltozása, a másik pedig a tájház udvarának burkolása. Tájház udvarának 
burkolása esetében a paraméterek, alapképzés 10 cm vastagon zúzott kőből készül, ehhez 24 
m3 zúzott kő szükséges a 240 m2-es területhez. Ez 192 ezer Ft, a beton 10 cm vastagságban 
készül, amihez 24 m3 kell, ez 312 ezer Ft. A szegélybeton elhelyezése 20 m3, 40 cm 
szélességben ez 134 ezer Ft, 100 cm x 25×25 cm méretű  kerti szegélyből 70 db szükséges ez 
90 ezer Ft, 0,4 -es homok 20 m3 ez 91 ezer Ft. A térkő különböző árban van. Az „antik” 



16 

 

4.600,- Ft/m2, a „vörös téglás” 3.600,- Ft/m2, a „balaton szürke” 3100,- Ft/m2. Ha az „antik” 
térkővel burkoljuk le, az 1.104.000,- Ft , ha a „vörös téglás” 864.000,-Ft, amennyiben a 
„balaton szürkével” burkoltatjuk le, akkor 744.000,- Ft-ba kerül. Anyagdíj fuvarral együtt 
2.417.000 Ft, munkadíj 1.750.000 Ft, így 4.167.000 Ft + áfa. 
 
Sebők Lajos képviselő: Én megkérdeztem vállalkozókat, a térkő lerakásának 1.500  Ft – 
2500 Ft/m2 az ára. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: A térkő azért is jó, mert szinte örökéletű, ha meglazul, újra 
lehet rakni. 
 
Sebők Lajos képviselő: A tájház felújítása kapcsán, már 10.000.000 Ft-nál járunk. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Arról is volt szó, hogy ezt a burkolást elhalasztjuk. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: A tájház esetében a költségvetésben tervezett keretet - az eddigi 
testületi határozatokat figyelembe véve - túlléptük, további beruházás csak a költségvetési 
tartalék terhére vállalható, illetve a tartalék terhére finanszírozható, jó, ha ezzel mindenki 
tisztában van. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Nem tudnánk valamelyik beruházásunkról lemondani? 
Szerintem minden beruházásunkat plusz költséggel zártuk. 
 
Lakatos Jenő képviselő: Egyszer kell megcsinálni, és a jövőben már nem kell vele 
foglalkozni. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Meg kell néznünk az önkormányzat egyenlegét, összesíteni kell, 
milyen összegre vállaltunk már kötelezettséget. Azt gondolom, amit eddig is, minden 
önkormányzati forintnak alaposan meg kell fontolni helyét, mint tudjuk, a bevétel véges, a 
2014. évi bevételeinkből kell működtetnünk az önkormányzat intézményeit a következő év 
márciusáig, erről nem szabad megfeledkezni. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Alpolgármester úr mondja el, mit szeretne előadni? 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Az első a katolikus és a református temetőhöz vezető út 
leaszfaltozása, itt a ravatalozó nyitott részét térkövezzük.  
Ismerteti a paramétereket és a költségeket. 
Református temető:  

− gépi terítése,  
mart aszfaltos útalapra  AC-11 j. keverékkel 5 cm vastagságban  
 

 244,69 m 2   2.800,-   685.132,- Ft 
− kerti szegély készítése, 

 bontással, földmunkával, betongerendával, hézagolással,   
 (a szegélykövet az önkormányzat biztosítja) 

     51 fm.    1.960,-     99.960,- Ft 
 

Katolikus temető:  
− gépi terítése, 

 mart aszfaltos útalapra AC-11 j. keverékkel 5 cm vastagságban  
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 878,96 m 2   2.800,-         2.461.088,- Ft  

−  kerti szegély készítése, 
 bontással, földmunkával, betongerendával, hézagolással ez,   
(a szegélykövet az önkormányzat biztosítja) 

    51 fm.    1.960,-    68.600,- Ft 
 Összesen:                3.314.780,- Ft   
 
 
Térkövezés: 215 m 2  

− Homok       4,5 m3        45.000,- Ft 
− Szegély     83 db     463,-    38.429,- Ft  
− 0,1 –es          17.000,- Ft 
− Munkadíj    215 m2    1.600,-             344.000,- Ft 

(lerakás)         
  
         444.429,- Ft 

Térkő (szállítással)         436.190,- Ft 
Összesen:                   4.195.399,- Ft 
 
Sebők Lajos képviselő: Kültéri burkoló lappal kellene leburkolni. A Bramacnak van 20×40 
cm-es járólapja, otthon a teraszom azzal van leburkolva. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: A másik ütem a Bartók, a Gárdonyi, Kodály és a Kölcsey 
utcák leaszfaltozása, ez 10 millió Ft lenne. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ezt a második ütemet felejtsük el. Van egy javaslatom, amely a 
következő, szavazzuk meg a temetőkhöz vezető utak aszfaltozását 5 millió Ft-ot és a tájház, 
térkövezését, amely szintén 5 millió Ft. A ravatalozó előtt nem javaslom a térkövet, helyette 
kültéri járólappal kellene burkolni. 
 
Nagy Imre polgármester: Van valakinek kérdése vagy más javaslata? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a Tájház (3792 
Sajóbábony, Kossuth út 77.) udvarának a térburkolásával T-Metalbau Kft. (3780 Balajt, 
Szabadság út. 16. sz.) vállalkozást megbízza, a vállalkozási díj 4.167.000 Ft + áfa, mely 
összeget a költségvetési tartalék terhére biztosít, 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 
85/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 

 

T-Metalbau Kft. megbízásáról 
(Tájház udvarának térburkolása) 

 

A  Képviselő-testület úgy döntött,  
 

1. A Tájház (3792 Sajóbábony, Kossuth út 77.) udvarának a térburkolásával T-Metalbau 
Kft. (3780 Balajt, Szabadság út. 16. sz.) vállalkozást megbízza. 
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2. A Megbízott az 1. pontban megjelölt munkálatokat 4.167.000,- Ft + Áfa, azaz 
Négymillió-százhatvanhétezer forint + áfa áron végzi el. A vállalkozási díjat az 
önkormányzat a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: Van valakinek kérdése vagy más javaslata? Amennyiben nincs 
szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt a református és 
katolikus temetőkhöz vezető utak aszfaltozási munkáival, amely 244,9 m2 + 878,96 m2, a 
kerti szegély lerakásával, amely 51 fm + 35 fm, a  SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 
Budapest, Irinyi József u. 4-20.) Észak-kelet Magyarországi Főmérnökség (3526 Miskolc, 
Repülőtéri út 4.) vállalkozást bízza meg. A Megbízott a munkát 3.314.780 Ft + Áfa, azaz 
Hárommillió- háromszáztizennégyezer-hétszáznyolcvan forint + Áfa áron végzi el, kéz 
feltartással 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 

86/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 

 
 Református és a Katolikus temetőkhöz vezető utak aszfaltozásáról,  kerti szegély lerakásáról 

(SWIETELSKY Magyarország Kft. megbízása) 
 

A Képviselő-testület úgy döntött,  
 

1. Református és Katolikus temetőkhöz vezető utak aszfaltozási munkáival és a kerti 
szegély lerakásával a SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi 
József u. 4-20.) Észak-kelet Magyarországi Főmérnökség (3526 Miskolc, Repülőtéri 
út 4.) vállalkozást bízza meg. 

2. A Megbízott az 1. pontban megjelölt munkálatokat 3.314.780 Ft + Áfa, azaz 
Hárommillió- háromszáztizennégyezer-hétszáznyolcvan forint + Áfa áron végzi el. Az 
önkormányzat a vállalkozási díjat a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

3. Az esetlegesen felmerülő pótmunkákról a képviselő-testület dönt. 
4. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: Beszéljük meg a két ravatalozó előtti rész burkolását. Az 
aszfaltozást többen nem javasolják, legyen térkövezés. Javaslom, a térkövet vegye meg az 
önkormányzat, és vállalkozóval rakassuk le. 215 m2 nagyságú területről beszélünk, a térkövet 
600 ezer forint összegből be lehet szerezni. A térkő lerakása segédanyaggal együtt az ajánlat 
szerint 445.000 Ft + áfa. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Egyetértek polgármester úrral. 
 
Nagy Imre polgármester: Amennyiben kérdés, más javaslat nincs, szavazásra teszem, aki 
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a református és katolikus temető 
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ravatalozói előtt lévő fedett részek térburkolatának elkészítésével a SILEX-94. Kft. 
vállalkozást bízza meg, a munkálatokat a megbízott  445.000 Ft + Áfa áron végzi, az 
önkormányzat a vállalkozási díjat a költségvetési tartalékból fedezi, továbbá egyetért azzal, 
hogy a térkő beszerzéséről az önkormányzat gondoskodik, a térkő beszerzésére a 
költségvetési tartalék terhére bruttó 600.000 Ft összeget biztosít. 
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 
87/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata 

 
A ravatalozók előtt lévő fedett részek térburkolásáról 

(SILEX-94. Kft. megbízása) 
 
A képviselő-testület úgy döntött 
 

1. A református és katolikus temető ravatalozói előtt lévő fedett részek 
térburkolatának elkészítésével a SILEX-94. Kft. vállalkozást bízza meg. 

2. A munkálatokat a megbízott 445.000 Ft + Áfa azaz Négyszáznegyvenötezer + áfa 
áron végzi, az önkormányzat a vállalkozási díjat a költségvetési tartalékból fedezi.  

3. A térkő beszerzéséről az önkormányzat gondoskodik, a beszerzésére a 
költségvetési tartalék terhére bruttó 600.000 Ft összeget biztosít. 

 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: Az általános iskola pályázata kapcsán, a közbeszerzési eljáráshoz 
Bíráló Bizottságot szükséges létrehozni. Tagnak javaslom Csorba Lászlót, Selmeciné 
Antalóczi Zsuzsannát és Király Gábornét. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra 
teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a „Sajóbábony Deák Ferenc 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban közreműködő 
bíráló bizottságot létrehozza a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (4) 
bekezdésének megfelelően. A bíráló bizottság tagjai: Csorba László műszaki szakértelem, 
Selmeciné Antalóczi Zsuzsanna pénzügyi szakértelem, Király Gáborné jogi szakértelem, 
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 

88/2014. (VI.24.) önkormányzati határozata 
 

Közbeszerzési eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság létrehozásáról 
(KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053) 

 
 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Sajóbábony Deák Ferenc Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban közreműködő bíráló bizottságot 
létrehozza a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (4) bekezdésének 
megfelelően.  
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A bíráló bizottság tagjai: 
Csorba László műszaki szakértelem, 
Selmeciné Antalóczi Zsuzsanna pénzügyi szakértelem, 
Király Gáborné jogi szakértelem. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: A közbeszerzési eljárási módról, és az ajánlattevők kijelöléséről is 
határoznia kell a testületnek. Az eljárás módja - értékére tekintettel - hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Ajánlattételre a ORNAMENT 2000 Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., a BAU-ALEX Kft. és VGSZ Vegyipari Gépgyártó és 
Szolgáltató Kft. vállalkozásokat javasolja felkérni. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs. A 
polgármester szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, 1. A 
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít az „KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053” 
azonosítószámú „Sajóbábony Deák Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
tárgyában. 
2. Megtárgyalta a TABEGU Kft. (1163 Budapest, Lucfenyő út 5. sz.) hirdetmény nélküli 
ajánlattételi felhívását és azt e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat: 
ORNAMENT 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (3527 Miskolc, Kandó 
Kálmán tér 3/B), a BAU-ALEX Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep) és VGSZ Vegyipari 
Gépgyártó és Szolgáltató Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep), 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 
89/2014. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 
Döntés közbeszerzési eljárási mód kiválasztásáról, ajánlattevők kijelöléséről 

(KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053) 
 
A Képviselő-testület úgy döntött 
 
1. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít az „KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053” 
azonosítószámú „Sajóbábony Deák Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
tárgyában. 
 
2. Megtárgyalta a TABEGU Kft. (1163 Budapest, Lucfenyő út 5. sz.) hirdetmény nélküli 
ajánlattételi felhívását és azt e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
3. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat: 
 
cég:  ORNAMENT 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 
cím: 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3/B 
adószám: 11066877-2-05 
cégjegyzék szám: 05-09-002685 
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tel: 46/508-618 
e-mail ornament@t-online.hu 
  
cég: BAU-ALEX Kft. 
cím: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 
adószám: 11387808-2-05 
cégjegyzék szám: 05-09-004806 
tel: 46/549-214 
e-mail bau-alex@freemail.hu 
cég: VGSZ Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft 
cím: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 
adószám: 11070502-2-05 
cégjegyzék szám: 05-09-002685 
tel: 46/549-200 
fax:  
e-mail vgsz@kft.t-online.hu 
 
4. Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős : Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs, a nyílt ülést 
bezárom, az 5. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.   

 
K.m.f. 

  
  
          Nagy Imre sk.        Likai-Tóth Adél  sk.  
           polgármester              jegyző  
  
  
  
  
Hitelesítők:  
 
 
 

Dr. Varga Eszter sk.         Lakatos Jenő  sk.     
     képviselő             képviselő 

         
 
 
 
 


