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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 

Készült:  2014. július 04. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 
termében. 

 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülése. 
 
Az ülést vezeti: Gazda Lajos alpolgármester 
 
Szavazati joggal, jelen vannak:  
 

- Gazda Lajos alpolgármester,  
- Lakatos Jenő képviselő, 
- Ráduly József képviselő, 
- Dr. Varga Eszter képviselő 

-  Sebők Lajos képviselő 
 

 

Távol maradt:   
 

- Nagy Imre polgármester 
-  Bencs Gábor képviselő, 

 
(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 5 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 

Meghívottként jelen vannak:  
 

- Likai-Tóth Adél jegyző 

 

Távol maradt: Király Gáborné aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. Nagy 
Imre polgármester úr szabadságát tölti, az ülésen nem vesz részt. A mai ülést telefonon 
hívtam össze, akkor elmondtam a napirendi pontokat is. Most szóban ismertetem a napirendi 
pontokra vonatkozó javaslatot: 
 

1. A nyári táborozás támogatásának megtárgyalása 
2. Sajóbábonyi utak kátyúzása 
3. Indítványok, bejelentések 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelölöm Lakatos Jenő és Sebők Lajos képviselőket. 
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Más javaslat nem volt, az alpolgármester szavazásra tette, aki egyetért a napirendi pontok 
megtárgyalásával, illetve annak sorrendiségével, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyével, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontokat, a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, és az alábbi határozatot 

hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2014. (VII.04.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

1. A nyári táborozás támogatásának megtárgyalása 
2. Sajóbábonyi utak kátyúzása 
3. Indítványok, bejelentések 

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő Lakatos Jenő képviselő és Sebők Lajos képviselő. 
 
 
1. napirendi pont: A nyári táborozás támogatásának megtárgyalása 

 

 

 
Gazda Lajos alpolgármester: A Családsegítő Szolgálat, a Sajóbábonyi Református Egyház 
és a Déryné Szabadidő Központ több éve szervez a sajóbábonyi gyerekek részére napközis 
tábort.  Idén két alkalommal lesz napközis tábor, és lesz egy balatoni bentlakásos tábor. Eddig 
az önkormányzat a napközis tábor étkeztetését biztosította. Idén is ebben kérik a 
támogatásunkat. A táborba jelentkező gyerekek létszáma 20 fő + 4 fő segítő.  
5x450 Ftx24 fő = 54.000 Ft/ tábor.  Az első tábor esetében nem lesz nyitva a szociális konyha, 
így  kihordásos ebédet Sajószentpéterről a Magyaros Étteremből rendelték. Ennek a költsége 
450 Ft/ fő/ nap. A balatoni tábor támogatására gyerekenként 5000,- forintot kérnek, 9 fő 
jelentkezett, ez összesen: 45.000  Ft.  Mindösszesen:153.000 Ft lenne. 
Van valakinek kérdése, amennyiben nincs, szavazásra teszem.  Aki egyetért azzal, hogy a 
képviselő-testület úgy dönt, a Családsegítő Szolgálat által szervezett, Sajóbábony városban 
2014. június 30. - július 04. és 2014. augusztus 04.- augusztus 09. közötti napokon 
megrendezésre kerülő napközis táborozásban részvevő gyermekek étkeztetéséhez 108.000 Ft 
összeget biztosít, továbbá  a Balatonalmádiban megrendezésre kerülő bentlakásos táborozást 
45.000 Ft összeggel támogatja a költségvetési tartalék terhére, kéz feltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2014. (VII.04.) önkormányzati határozata 

 

Nyári táborozás támogatásáról 
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A Képviselő-testület úgy döntött, a Családsegítő Szolgálat által szervezett, Sajóbábony 
városban 2014. június 30. - július 04. és 2014. augusztus 04.- augusztus 09. közötti napokon 
megrendezésre kerülő napközis táborozásban részvevő gyermekek étkeztetéséhez 108.000 Ft 
összeget biztosít, továbbá  a Balatonalmádiban megrendezésre kerülő bentlakásos táborozást 
45.000 Ft összeggel támogatja a költségvetési tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2. napirendi pont: Sajóbábonyi utak kátyúzása 

 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Az utak előzetes felmérésére felkértük Ráduly József és Bencs 
Gábor képviselő urakat. Az előzetes felmérés megtörtént. A bruttó összeg: 1.700.000 Ft. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Hol lesz a kátyúzás? 

 

Ráduly József képviselő: A gyári út, a lakótelep és a garázssor útjai. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ezt az összeget honnan fogjuk elvenni? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Benne van a költségvetésben. 
 
Sebők Lajos képviselő: Azért észnél kell lenni.  
 

Gazda Lajos alpolgármester: Van nyolc árajánlatunk. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Miért nem a Swietelsky Magyarország Kft.-t kértük fel a 
kátyúzásra? 
 
Gazda Lajos alpolgármester:: Mert arról volt szó, hogy mi magunk fogjuk megcsinálni. A 
tavaly kátyúzott utak jó minőségben készültek el, azok jelen pillanatban is kifogástalanok. 
Nem gondolnám, hogy kellene azon változtatni.  
 
Ráduly József képviselő az üléstermet elhagyja, a teremben 4 fő képviselő tartózkodik. 
 

Gazda Lajos alpolgármester: Van valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, az önkormányzati 
utak kátyúzási munkálatainak elvégzésével Ráduly József egyéni vállalkozót bízza meg, a 
következő paraméterek szerint: a kátyúk aszfaltvágóval körbevágása, aszfalt bontókalapáccsal 
bontása, teherautóra rakása, az aszfalttörmelék elszállítása, kijelölt helyre, a kátyúk 
kitisztítása, emulziózás kötőanyag szórása, aszfalt burkolat készítés kézi erővel, átlag 5 cm 
vastagságban, tömörítés lavibrátorral, fuvarozás, továbbá egyetért azzal, hogy a vállalkozás a 
munkát 800.000 Ft + Áfa áron végzi el, a vállalkozási díj összege a 2014. évi költségvetésben 
rendelkezésre áll, a kátyúzáshoz szükséges anyagok beszerzéséről, gépkölcsönzésről az 
önkormányzat gondoskodik, a költségek fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll, 
kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett 4 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2014. (VII.04.) önkormányzati határozata 

 

A sajóbábonyi utak kátyúzási munkálatairól 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, 

1. Az önkormányzati utak kátyúzási munkálatainak elvégzésével Ráduly József egyéni 
vállalkozót (3792 Sajóbábony, Váci Mihály út 2. sz.) bízza meg, a következő paraméterek 
szerint: 
- a kátyúk aszfaltvágóval körbevágása, 
- aszfalt bontókalapáccsal bontása, teherautóra rakása, 
- az aszfalttörmelék elszállítása, kijelölt helyre, 
- a kátyúk kitisztítása, 
- emulziózás (kötőanyag szórása), 
- aszfalt burkolat készítés (kézi erővel), átlag 5 cm vastagságban, 
- tömörítés (lavibrátorral), 
- fuvarozás. 
2. A Vállalkozás az 1. pontban meghatározott munkát 800.000 Ft + Áfa azaz Nyolcszázezer 
forint + áfa áron végzi el, a vállalkozási díj összege a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre 
áll. 
3. A kátyúzáshoz szükséges anyagok beszerzéséről, gépkölcsönzésről az önkormányzat 
gondoskodik, a költségek fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. Indítványok, bejelentések 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Tegnap bejárást tartottunk az iskolában. Itt volt Csorba László 
is. Azt mindenki tudja, ha elkészül a beruházás nem lesz benne a belső festés. Egész évben fut 
erre vonatkozó pályázat (EMOP), ez 95 %- os támogatású, így az önrész csak 5 %. Pályázni 
lehet festésre, villamos hálózat felújítására, csempére, belső ajtók cseréjére. De ha most 
pályázunk, akkor is csak jövőre lesz belőle valami. A másik, amikor csinálják a festést csak az 
oldalfal szigetelése történik, de a sablondeszkát nem festik le. Az is megoldás lenne, ha a mi 
embereink festenék le. 
 
Ráduly József az ülésterembe visszajön, jelen van 5 fő képviselő. 

 
Sebők Lajos képviselő: Az a baj, hogy nincs kapcsolat az intézményfenntartó és az 
önkormányzat között. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: A leszerelt kazán hol van? 
 
Ráduly József képviselő: A MESZ-be lett leszállítva. 
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Sebők Lajos képviselő: Mindent jegyzőkönyvvel kellene kivinni az iskolából. 
 

Gazda Lajos alpolgármester: Térjünk rá a tájház belső kialakítására és Sajóbábony 
monográfiájára. A két dologról külön-külön kellene beszélni. Ezt vitassuk meg. Amit tudni 
kell róla, azok kedvéért, akik nem voltak itt, amikor a Rémiás Tibor tartott nekünk 
tájékoztatót.  A tervek szerint az egyik szobában a paraszti élet, a másik szobában a 
polgáriasult életet mutatnánk be enteriőrökkel, vitrinekkel, tablókkal és viseletekkel 
illusztrálva. A konyhában pedig egy paraszti konyhát rendeznénk be. Az istállóban, az egyik 
felében a szövés, fonás, hímzés és népdalkör kerülne bemutatásra, a másik felében ipar és a 
bányászat. A nyárikonyha oldalán a gyümölcsfeldolgozás, aszalás, lekvárfőzés tablók 
segítségével kerülnének bemutatásra. A nyárikonyhában a használatos eszközök 
megtekinthetők lesznek. A „ Tájház”  térhatású felírat készül az épület homlokzatára. 
A másik árajánlat Sajóbábony történetének interdiszciplináris bemutatása. A könyv B 5 
méretben készül 320 oldal terjedelmű. 288 oldal egy színnel és 32 oldal színesen kerülne 
nyomásra. Keménykötésű könyv. 500 példány készülne belőle. A vállalási ár tartalmaz 1 
tanulmány írását, 10 tanulmány aktualizálását, rezümé fordítást, lektorálást, szerkesztés a 
könyvtechnikai szerkesztését, tördelést, borító terv készítését és nyomdai költséget.  
 A tájház belső kialakítására 3.499. 000 Ft-ról, a monográfia elkészítése pedig 2.600.000 Ft-
ról szólt az eredeti árajánlat. Sebők Lajos képviselő társam ezeket az összegeket lealkudta. Így 
az árajánlatok a következőkép alakultak. A tájház belső kialakítása 3.198.700 Ft a Sajóbábony 
monográfiája 2.400.000 Ft.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő: A monográfia és a múltkori könyv két külön dolog? 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Igen. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Minden a pénzügyi helyzettől függ, tehát azt gondolom, 
beszélni kellene a Rémiás Tiborral. Az a javaslatom, hogy a monográfiát kérnénk, hisz abban 
már biztos sok munkaórát belefektetett és a tájház belső berendezését elhalasztanánk egy 
későbbi időpontra. A belső berendezésre most nem költenék. 
 

Ráduly József képviselő: Mindenképp értesíteni kellene. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Véleményem szerint még nem késő. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Azért azt tisztázni kellene, hogy a polgármester úr mit 
egyeztetett Rémiás úrral.  
 

Gazda Lajos alpolgármester: A helyzet a következő, én akkor is azt kérdeztem, hogy nem 
elég, ha meglévő berendezéseket, csak úgy betennénk. Ő azt mondta, hogy ez hozzátartozik a 
tájház jellegéhez. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Azt gondolom, szakmai szempontból kifogásolhatatlan a Rémiás úr 
véleménye. Elmondtam sokszor, elmondom most is, a költségvetési lehetőség véges, a tájház 
rendbetételére, berendezésére kevesebb összeget tervezett a testület, mint amit már eddig 
ráköltött. A költségvetési tartalék sem kimeríthetetlen, kérem, hogy felelősen, meggondoltan 
döntsön a testület. 
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Gazda Lajos alpolgármester: Véleményem szerint most csak a monográfia 
megrendelésével kapcsolatban döntsünk. Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, 
szavazásra teszem, Aki egyetért, azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, Sajóbábony 
monográfiájának az elkészítésével megbízza a Dominium Bt (3508 Miskolc, Dália út 32. sz.) 
vállalkozást a következők szerint: méret: B5, terjedelem: 20 ív azaz 320 oldal, nyomás 288 
oldal egy színnel, kötés: keménytáblás varrott kötés, 500 példány. Egyetért továbbá azzal, 
hogy a vállalkozás a munkát bruttó 2.400.000 Ft áron végzi el, a vállalkozási díj összegét az 
önkormányzat a költségvetési tartalék terhére biztosítja, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2014. (VII.04.) önkormányzati határozata 

 
Sajóbábony monográfiájának elkészítéséről 

 
A képviselő-testület úgy döntött 
 

1. Sajóbábony monográfiájának az elkészítésével megbízza a Dominium Bt (3508 
Miskolc, Dália út 32. sz.) vállalkozást a következők szerint: méret: B5, terjedelem: 
20 ív azaz 320 oldal, nyomás 288 oldal egy színnel, kötés: keménytáblás varrott 
kötés, 500 példány. 

2. A vállalkozás az 1. pontban megjelölt munkát bruttó 2.400.000 Ft áron végzi el, a 
vállalkozási díj összegét az önkormányzat a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Gazda Lajos alpolgármester: Van valakinek még valamilyen indítványa? Nincs. Köszönöm 
szépen a megjelenést, a figyelmet és a munkát, az ülést bezárom.  
  
 
 

K.m.f. 
 

   
Nagy Imre sk.      Likai-Tóth Adél sk. 

              polgármester              jegyző 
 

 
 
Hitelesítők: 

 
 

Lakatos Jenő sk.      Sebők Lajos sk. 
képviselő       képviselő 

 
 


