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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült:  2014. július 28. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

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

 
Nagy Imre polgármester 
Gazda Lajos alpolgármester, 
Bencs Gábor képviselő,  
Lakatos Jenő képviselő, 
Ráduly József képviselő, 

   Sebők Lajos képviselő 
 
Távol maradt:   
 

  Dr. Varga Eszter képviselő 

 

(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 7 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Meghívottként jelen vannak:  

 
Likai-Tóth Adél jegyző 
Sólyom Sándor DSZK igazgató 

 
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.  Dr. Varga Eszter 
képviselőtársam jelezte, hogy pár percet késni fog. A mai ülést telefonon hívtam össze, akkor 
elmondtam a napirendi pontokat is. Most szóban ismertetem a napirendi pontokra vonatkozó 
javaslatot: 
 

1. Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2013.(XII.18.) önkormányzati 
rendelet módosításának a megtárgyalása  

2. KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 azonosítószámú „Sajóbábony Deák Ferenc 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének jóváhagyása 

3. Református, katolikus ravatalozó épületeken ereszcsatorna kialakításának 
megtárgyalása 

4. Városnapi étkeztetés ajánlatainak megtárgyalása 
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5. Polgármesteri Hivatal fűtésrendszere teljes átszerelvényezésének megtárgyalása 
6. Indítványok, bejelentések 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelölöm Bencs Gábor és Sebők Lajos képviselőket. 
 
Más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki egyetért a napirendi pontok 
megtárgyalásával, illetve annak sorrendiségével, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyével, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 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 
102/2014. (VII. 28.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 
 

1. Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2013.(XII.18.) önkormányzati 
rendelet módosításának a megtárgyalása  

2. KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 azonosítószámú „Sajóbábony Deák Ferenc 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének jóváhagyásáról  

3. Református, katolikus ravatalozó épületeken ereszcsatorna kialakításának 
megtárgyalása 

4. Városnapi étkeztetés ajánlatainak a megtárgyalása 
5. Polgármesteri Hivatal fűtésrendszere teljes átszerelvényezésének megtárgyalása 
6. Indítványok, bejelentések 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők Bencs Gábor és Sebők Lajos képviselők 
 
 
1. napirendi pont: Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2013.(XII.18.) 

önkormányzati rendelet módosításának a megtárgyalása 
 

 
Nagy Imre polgármester: Megkérem a jegyző asszonyt, ismertesse, hogy miért vált 
szükségessé a Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2013.(XII.18.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: A képviselő-testület a 14/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelettel 
állapította meg a szociális gondoskodás helyi szabályait. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeli Főosztálya a rendelettel kapcsolatban szakmai 
konzultációt kezdeményezett. A konzultáció nem azonos a törvényességi felhívással, a 
szakmai konzultációt szakmai segítségnyújtásnak kell tekinteni. A rendelettel kapcsolatos 
megállapításokat a Kormányhivatal BO/13/899/2014. számú feljegyzésben foglalta össze. 
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Ismerteti a feljegyzés tartalmát, majd elmondja, hogy egyetért a Kormányhivatal 
megállapításaival, ezért annak megfelelően előterjesztésre kerül a szociális rendelet 
módosítása. Kéri a testületet, a előterjesztés és a rendelet-tervezet megtárgyalására és 
elfogadására. 

Nagy Imre polgármester: Van valakinek kérdése a szociális rendelet módosításával 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért a szociális gondoskodás 
helyi szabályairól szóló rendelet előterjesztés szerinti módosításával, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  
A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodással nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta.  
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2014.(VII.29.)  önkormányzati rendelete 

 
A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1), 26. §, 32. § (3), 37/A. § (3), 38. § (9), 
43/B.§ (1), 45. § (1), 50. § (3), 58/B. § (2), 90. § (4), 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) 
bekezdés c)-e) pontjaiban, g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól az alábbiakat rendeli el: 
 
1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2013.(XII.18.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 „(1) A szociális alapszolgáltatások körében az étkeztetésért személyi térítési díjat kell 
fizetni. Az étkezési térítési díj mértékét a rendelet 3. melléklete állapítja meg.” 

 
2. § A Rendelet 12. § (1) bekezdésében az „Elhunyt sajóbábonyi lakos” szövegrész 

helyébe az „Elhunyt személy”szöveg lép.  
 
3. § A Rendelet 13. §-ában a „továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége 

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.” 
szövegrész helyében a „továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az 
egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja eléri a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 25 %-át.” szöveg lép.  

 
4. § A Rendelet 19. § (1) bekezdésében a „19. § (2)-(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a 

„18. § (2)-(6) bekezdésben” szöveg lép.  
 
5. § A Rendelet 23. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki: 
 „(1) d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
         e) támogató szolgálat.” 
 
6. § A Rendelet 15. alcíme a következő 24/A., 24/B., 24/C., 24/D. §-sal egészül ki: 
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„24/A. § Az önkormányzat a házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint a Sajószentpéteri 
Környéki Önkormányzati Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.  
 
24/B. § Az önkormányzat a családsegítés feladatellátást a Miskolci Kistérség Többcélú 
Társulással kötött megállapodás alapján látja el. 
 
24/C. § Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint a Sajószentpéteri Környéki 
Önkormányzati Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.  
 
24/D. § Az önkormányzat a támogató szolgálat feladatellátást a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló törvény szerint a Sajószentpéteri Környéki 
Önkormányzati Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.„ 
 

7. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 
8. § Hatályát veszti a Rendelet 

      a) 4. § (4) bekezdése, 
       b) 8. §-a, 
       c) 11. § (4) bekezdése. 
 
9. § Ez a rendelet 2014. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 Likai-Tóth Adél           Nagy Imre 
        jegyző          polgármester 
 
 
 
2. napirendi pont: " KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 azonosítószámú „Sajóbábony Deák 

Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének jóváhagyásáról 

 
 

 
 
Nagy Imre polgármester: A Képviselő-testület a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított az " KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 azonosítószámú „Sajóbábony Deák Ferenc 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyában. Az ajánlati felhívást megtárgyaltuk, 
jóváhagytuk, majd megküldtük a testület által kiválasztott három cég részére, így az 
ORNAMENT 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., a BAU-ALEX Kft. és VGSZ 
Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft. vállalkozások számára. Az ajánlat benyújtásának 
határideje 2014. július 10. napja volt. Mind a három szervezet határidőn belül benyújtotta 
ajánlatát. 2014. július 28-án a Bíráló Bizottság megtartotta ülését, illetve meghozta az eljárást 
lezáró döntést előkészítő javaslatát. Elmondja, hogy mind a három ajánlat érvényesnek 
nyilvánítható. Az ORNAMENT 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ajánlata 
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106.940.798 Ft+ Áfa, a BAU-ALEX Kft. 97.364.846 Ft + Áfa, míg a VGSZ Vegyipari 
Gépgyártó és Szolgáltató Kft. vállalkozás ajánlati ára 101.801.751 Ft + Ft.  
 
Dr. Varga Eszter megérkezett, a terembe 7 fő képviselő. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) 
bekezdésére tekintettel, az ajánlattevő kiválasztásáról név szerinti szavazással kell döntést 
hoznia a testületnek. 
 
Nagy Imre polgármester: Ha egyéb hozzászólás, kérdés nincs, úgy elmondom a határozati 
javaslatot, mely a következő: a Képviselő-testület megállapítja, hogy a Kbt. 122.§ (7) 
bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményes volt. A testület az ORNAMENT 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt., a BAU-ALEX Kft. és VGSZ Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft.,  vállalkozások  
Ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. A közbeszerzési eljárásban a BAU-ALEX Kft. 
(3792 Sajóbábony, Gyártelep) Ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdeti. A vállalkozási 
szerződés BAU-ALEX Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep ) Ajánlattevővel  
97.364.846 Ft összegben kerüljön megkötésre. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
Kérem, hogy a képviselők egyenként, igen, nem, tartózkodom, név szerint szavazzanak. 
 
Nagy Imre polgármester: igen 
Gazda Lajos alpolgármester: igen 
Bencs Gábor képviselő: igen 
Lakatos Jenő képviselő: igen 
Ráduly József képviselő: igen 
Sebők Lajos képviselő: igen 
Varga Eszter képviselő: tartózkodom 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodással az  
alábbi határozatot hozta. 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
103/2014. (VII.28.) önkormányzati határozat 

 
A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053  azonosítószámú „Sajóbábony Deák Ferenc Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyásáról 
 
 
Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053  
azonosítószámú „Sajóbábony Deák Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
építési beruházás tárgyban indult a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a mellékelt bírálóbizottsági 
jegyzőkönyv alapján az  alábbi határozatot hozza: 
A Képviselő-testület 
1.) Megállapítja, hogy a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele  
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
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2.) Az ORNAMENT 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., a BAU-ALEX Kft. és 
VGSZ Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft Ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 
nyilvánítja.  
3.) A közbeszerzési eljárásban a BAU-ALEX Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep) Ajánlattevőt 
az eljárás nyerteseként kihirdeti. 
4.) Úgy határoz, hogy a vállalkozási szerződés a BAU-ALEX Kft. (3792 Sajóbábony, 
Gyártelep ) Ajánlattevővel  97.364.846 Ft  összegben kerüljön megkötésre. 
 
5.) Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirendi pont: Református, katolikus ravatalozó épületeken ereszcsatorna 
kialakításának megtárgyalása 
 
Nagy Imre polgármester: Kaptunk árajánlatot sajószentpéteri bádogos üzemtől anyagról. 
Úgy beszéltük meg, hogy az anyagköltséget állapítjuk meg a csatorna elkészítésének 
keretösszegeként, a munkát sajátdolgozók megcsinálják. Az anyagköltség bruttó150.000 Ft 
lesz. 
 
Bencs Gábor képviselő: Ez mindkét ravatalozó csatornakészítését fedezi? 
 
Nagy Imre polgármester: Igen. 
 
Sebők Lajos képviselő: Milyen anyagból lesz? 
 
Nagy Imre polgármester: Horganyzott lesz, egyrészt a műanyag sokkal drágább, másrészt, 
ha rézszínű lenne, akkor azt ellopnák. 
 
Sebők Lajos képviselő: Mennyi lesz métere? 
 
Nagy Imre polgármester: 1300 Ft/ fm.  A sajószentpéteri bádogos üzem készíti és még 10 % 
kedvezményt is adnak. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs a napirendi pontot 
szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a református és a 
katolikus ravatalozók ereszcsatornájának elkészítésére 150.000 Ft összeget biztosít a 
költségvetési tartalék terhére, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az  
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
104/2014. (VII.28.) önkormányzati határozat 

 

A ravatalozók csatornázásáról 
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A képviselő-testület úgy dönt, a református és a katolikus ravatalozók ereszcsatornájának 
elkészítésére 150.000 Ft összeget biztosít a költségvetési tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4. napirendi pont: Városnapi étkeztetés ajánlatainak a megtárgyalása 
 
Nagy Imre polgármester: Szeretném megkérni Sólyom Sándor urat, hogy adjon 
tájékoztatást az étkeztetésre vonatkozó ajánlatokról. 
 
Sólyom Sándor DSZK igazgató: Néhány éve az önkormányzat megvendégeli a lakosságot a 
Városnapi ünnepségen. A képviselők részéről az volt a vélemény, hogy az étkezéssel 
kapcsolatban azokat a vállalkozókat kell megkeresni célirányosan, akik már úgymond 
„beváltak”. Az egyik volt a Buffalo Étterem, a másik a Fortuna Étterem. A Fortuna Étterem 
vezetője arról tájékoztatott, hogy az étterem átalakítása miatt nem tudja elvállalni a 
vendéglátás lebonyolítását.. A Buffalo Étterembe személyesen elmentünk az alpolgármester 
úrral és Lakatos Jenő képviselő úrral. Kazincbarcikán lesz egy nagy volumenű rendezvény, 
ami miatt nem tudott egyértelmű választ adni az üzletvezető. Próbáltunk egyezkedni, segíteni 
a döntést. Végül is azt a választ kaptuk, hogy nem tudják elvállalni, de ajánlottak egy miskolci 
vállalkozást, a Szent Kristóf Éttermet. Én még aznap elmentem beszélni velük, ők szívesen 
vállalnák. Többször vettek részt hasonló rendezvényen. Van csomagoló berendezésük, amivel 
helyszínen tudnak csomagolni, azok számára, akik elviszik az ételt. Referenciaként a 
Sajóecsegen rendezett gátátadó ünnepségen a vendéglátásban való részvételt említette az 
üzletvezető, aki holnap 10 órakor fog eljönni hozzánk, ide Sajóbábonyba. A múlt héten 
felmerült Jablonkai József neve, aki évek óta a SVIP-ben bonyolítja a vendéglátást különböző 
rendezvényeken. Ő ismeri a helyszínt. Szívesen elvállalná, az úr holnapután fog eljönni. Nem 
tudom, ehhez kell testületi döntés? 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Kinek a költségvetésében van a rendezvény lebonyolítása? 
 
Sólyom Sándor DSZK igazgató: A művelődési házéban. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Azt sem mi döntjük el, hogy melyik előadó lépjen fel. A képviselők 
közül,  aki részt akar venni a megbeszélésen, egyeztessen Sólyom Sándorral a megbeszélések 
időpontjáról, helyéről. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Mit jelent ez esetben az előrecsomagolt étel? 
 
Sólyom Sándor DSZK igazgató: Aki nem a helyszínen szeretné elfogyasztani, szeretné 
elvinni az ételt, az könnyedén meg tudja tenni. Az elmúlt évek tapasztalatai az, hogy nagy 
százalékban haza viszik az emberek az ételt. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Engem az étel érdekel. 
 
Sólyom Sándor DSZK igazgató: Az ételt helyszínen készíti és csomagolja. 
 
Nagy Imre polgármester: Nekem az a javaslatom, hogy szerda délben jöjjön el, aki tud, 
megnézzük az ajánlatokat.  
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Gazda Lajos alpolgármester: Annyit kell eldönteni, hogy legyen-e gulyásleves,  hisz annak 
van a legnagyobb kritikája. El kell dönteni, hogy kettő vagy három menü legyen. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Régen a majálisokon nem volt más, csak virsli és sör. Az, hogy 
két vagy három menü legyen, nem támogatom. Mi lenne az a háromféle étel. 

 

Sólyom Sándor DSZK igazgató: Rántott szelet buciban, 3 db grill kolbász és mustár 
kenyérrel és gulyásleves. 
 
Bencs Gábor képviselő: Ha arról gondolkodunk, hogy kivel csináltassuk, miért nem 
kérdezzük meg a konyhát. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: A városnapon a konyha leterhelt, egyszerűen nincs rá kapacitása, 
hogy a lakossági vendéglátást is megoldja. 
 
Sólyom Sándor DSZK igazgató: A saját konyha helyszínre telepítésének is vannak 
akadályai, szállítás, tárolás, kiszolgálás, egyebek. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: 2000 főre kell elkészíteni az ételeket, a konyha 600 főre van 
berendezkedve, a működési engedélye is 600 főről szól. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Érdemes megkérdezni. Sokkal frissebben tartható az étel. Itt le 
tudja hűteni az alapanyagokat. 
 
Bencs Gábor képviselő: Ha csak két félét kell csinálni, a rántott húst és a kolbászt, azt 
folyamatosa tudja. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Továbbra is azt mondom, a városnapi ellátás nagy munka, a saját 
konyhánk aznap ezt a plusz feladatot nem bírja el. 
 
Sebők Lajos képviselő: Egy valamit tudomásul kell venni, hogy a vállalkozóknak az az 
érdeke, hogy jól megcsinálják, hisz ezért kapják a pénzt. A szociális konyhában nincs meg 
ugyanez. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Azt mondhatjuk, hogy pluszdíjazásban részesülnek. 
 
Bencs Gábor képviselő: Szerintem elvállalják. 
 
Sólyom Sándor DSZK igazgató: Szeretném elmondani, hogy nekik van egy feladatuk. A 
kitüntetés miatt szokott lenni az állófogadás, nekik arra is készülni kell. 
 
Sebők Lajos képviselő: Ne vessük el a gulyáslevest, ezt várják a lakosok. 
 
Bencs Gábor képviselő: Kérdezzük meg a konyhát, ha nem vállalja, akkor még mindig ott 
vannak a vállalkozók. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Ezt meg kell kérdezni, ezt utasításba nem lehet kiadni.  Azt is 
figyelembe kell venni, hogy augusztus 20. szerdai nap, ez azt jelenti, hogy kedden a konyha 
még ebédeltet, szerdán városnap és csütörtök- pénteken megint csak ebédeltet. 
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Ráduly József képviselő: Amikor az iskolának a 60 éves évfordulója volt, idézőjelben csak 
hidegtálat kellett csinálniuk, akkor is probléma volt. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: A megbízhatóság szempontból ők a legmegbízhatóbbak. 
 
Nagy Imre polgármester: Ezt körbe kell járni. Az a javaslatom, hogy szerda délben jöjjön el 
aki tud, megnézzük az ajánlatokat, és megkérdezzük a konyhát is. 
 

5. napirendi pont: Polgármesteri Hivatal fűtésrendszere teljes átszerelvényezésének 
megtárgyalása 

 
Nagy Imre polgármester: Az iskolában elkezdték kiszerelni a régi radiátorokat. A mi újszerű 
állapotban vannak, azokat a MESZ-be letárolták. A MESZ dolgozói túlmunkában, 
hétvégenként átszelik a Polgármesteri Hivatalban a fűtés csöveit és a radiátorokat. Ennek az 
anyagköltsége 760 000 Ft + Áfa.  

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Ehhez hozzá kell adni festést és munkálatok utáni helyreállítást. 
 
Nagy Imre polgármester: A régi nyomvonalon fogják csinálni. 
 
Sebők Lajos képviselő: Ennek esztétikai okai vannak? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: A csöveket miért kell kicserélni? A radiátorokat cseréljék ki a 
csövek maradjanak. 
 
Nagy Imre polgármester: A másik oldalon nincs fűtés, mert a csövekben annyi az olajsár. 
 
Sebők Lajos képviselő: Be kell tenni egy keringető szivattyút. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: A hivatal hátsó két helyiségében valóban rosszul működik a fűtés, 
ez a pénztárban jelent gondot, a raktárban nem. Azt gondolom, célszerű lenne a pénztár 
helyiségének fűtését megjavítani, ha kell, radiátorcserével, ha kell, csőcserével, de ez nem 
jelenti azt, hogy szükséges lenne az egész második emelet csőrendszerét kicserélni. 
 
Nagy Imre polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs, 
határozati javaslatot nem fogalmazok meg, térjünk a következő napirendre. 
 
 
6. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
 

 
 

 Nagy Imre polgármester: Szeretném elmondani, hogy a tájház munkálatai hogy állnak. Az 
udvar le van térkövezve. A tájház belső felújítsa megtörtént, a külső renoválás szintén 
megtörtént. A festésnek még híja van.  
 
Sebők Lajos képviselő: Ránéztem az ablakokra, azt nem festették, hanem mázolták. A fal is 
össze van kenve. 
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Bencs Gábor képviselő: Jövő héten július 31-én a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, 
Közrend és Közbiztonsági Bizottság egy helyszíni szemlét tenne.  
 
Sebők Lajos képviselő: Inkább most nézzük meg, ha valakinek van valamilyen észrevétele, 
az most szóljon. A megmaradt térkővel mi lesz? 
 
Nagy Imre polgármester: A szalonnasütőhöz és a kemencéhez lesz, ehhez még szükséges 
lenne 37 ezr forintra, a szegélyhez. A díszkút MESZ-es kivitelezés lesz. Szeretném kérni a 
Képviselő-testülettől, ha valakinek vannak régi dolgai vagy tud arról, hogy kinek vannak, azt 
szívesen vesszük a Tájházunk részére.  
 
A Miskolc Lift Kft. a belső liftet ugyan abban az árban készíti, mintha az épületen kívül 
helyezkedne el, azaz a járulékos költségekkel együtt 8.360.000 Ft +áfa. 
 
 A jövendő képviselő-testület majd vagy elveti, vagy megvalósítja a következő javaslatom. Ez 
a helyiség alkalmatlan a házasságkötésre. Beszélgettünk róla, ha a folyosó másik végén lévő 4 
szobát egybenyitnánk, kapnánk egy nagytermet. Ha most a födémet megbontják, meg kell 
nézetni egy statikussal, ha kivesszük a falakat, hogy viseli az épület. Lényeg az, hogy nem 
kell négy tartópillért kialakítani. Én azt kértem a tervezőtől, hogy a statikus vizsgálata épüljön 
be a tervbe. Azt mondta a vállalkozó, ha az önkormányzat úgy dönt, ő a tervezési feladatok 
között ezt a munkát is elvégzi, viszonyt a költségeket ez a plusz feladat ötszázezer forinttal 
megnöveli. Érthető, hiszen statikai felmérést is kell készíteni, erről kellene döntenünk, 
megrendeljük-e? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Miért nem lehet magasított tetőt kialakítani és a liftet oda is 
felvinni. 
 
Nagy Imre polgármester: Az már négy megállós lift lenne, ami drágább. A tetőtér kialakítás 
már új beruházás. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ezzel óriási teret nyernénk. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Polgármester úr javaslatával kapcsolatban elmondom, hogy 
tervezési munkákra már egyszer megszavazott a testület 2 700 000 Ft + áfa összeget. 
Amennyiben a testület a polgármester úr javaslatával egyetértő határozatot hoz, úgy az 
említett összegen felül további nettó 500 000 Ft biztosításáról is dönt.  
 
Nagy Imre polgármester: Van még kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki 
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 84/2014. (VI.24.) önkormányzati 
határozatát figyelembe véve a Winner Plan Kft. vállalkozást megbízza a Polgármesteri 
Hivatal (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) épületének statikai vizsgálatával és a szakvélemény 
elkészítésével. A  megjelölt feladat vállalkozási díja 500.000 Ft + Áfa azaz Ötszázezer forint 
+ áfa, mely összeg a 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy jelen határozat értelmében, a 84/2014. (VI.24.) önkormányzati 
határozaton alapuló vállalkozási szerződés módosítását aláírja. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 



 

12 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
105/2014. (VII.28.) önkormányzati határozat 

 
Winner Plan Kft. vállalkozás megbízása  

a Polgármesteri Hivatal épületének statikai vizsgálatára, szakvélemény elkészítésére  
(előzmény 84/2014. (VI.24.) önkormányzati határozat) 

 
A képviselő-testület úgy döntött 

1. A 84/2014.( VI.24.) önkormányzati határozatát figyelembe véve, a Winner Plan Kft. 
vállalkozást megbízza a Polgármesteri Hivatal (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) épületének 
statikai vizsgálatával és a szakvélemény elkészítésével. A  vállalkozási díj 500.000 Ft + Áfa 
azaz Ötszázezer forint + áfa, mely összeg a 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat értelmében, a 84/2014. (VI.24.) 
önkormányzati határozaton alapuló vállalkozási szerződés módosítását aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 

Nagy Imre polgármester: Ismerteti a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki egyetért azzal, hogy 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megismerte és elfogadta a Sajó- Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló 
beszámolót, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
106/2014. (VII.28.) önkormányzati határozat 

 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

 
Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ráduly József képviselő: Szeretnék tájékoztatást kérni a temetők felé vezető utak 
aszfaltozásáról, illetve a ravatalozók nyitott részének a leburkolásáról. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Több fajta variáció volt. Eredetileg a temetőkhöz vezető 
utakat és a ravatalozók nyitott része is egyaránt leaszfaltozásra került volna. Több képviselő 
társam ezt ellenezte, és a ravatalozók nyitott részének a leburkolását javasolták. Itt több 
lehetőség felmerült, mint például burkolólap, amit oda nem lehet alkalmazni vagy a térkő. 
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Olyan variáció is volt, hogy az egészet a Swietelsky Magyarország fogja kivitelezni, de a 
térkövezést drágán vállalták volna. Végül az aszfaltozással és a kerti szegély lerakásával 
bíztuk meg a vállalkozást, a 86/2014. (VI.24.) önkormányzati határozatunkkal   
 
Ráduly József képviselő: Én úgy tudtam, hogy a Silex fogja végezni a térkövezést 1000 Ft/ 
m2 áron. 
 
Nagy Imre polgármester: Milyen az út műszakilag? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Nagyon fel van töredezve, különösen a katolikus temető 
lejárata. Azt mondja a vállalkozó, hogy nem tud rámenni finisherrel.  Ő azt javasolja, hogy 
csináljunk neki egy beton alapot. Itt az árajánlat, amelynek a következő a paraméterei. Azt 
mondja, hogy szedjük le a mart aszfaltot, szedjük le a földet 30 cm-re10 cm homokot, plusz 
25 cm vastagságban zúzottkő útalapot kell készíteni, ez a katolikus temetőnél bruttó 
3.607.987 Ft a református temetőnél bruttó 812.890 Ft-ba kerülne. 
 
Nagy Imre polgármester: Én nem hiszem, hogy nincs alapja, oda rengeteg kavicsot 
felhordtunk, ez az összeg borzasztóan nagy. 

 

Ráduly József képviselő: Ez legalább becsületes ember, mert nem úgy van, hogy megcsinálja 
és lesz, ami lesz. De ebben az a furcsa, hogy nem mondta, amikor felmérték. 

 

Nagy Imre polgármester: Nekem az a javaslatom, hogy keressük meg a régi vállalkozót, 
nézze meg, hogy mit lehet vele csinálni. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Én már nem bíznék bennük. 

 

Sebők Lajos képviselő: Én most azt látom, hogy le van térkövezve egy placc és mellette 10 
cm-rel lejjebb van az aszfalt. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Az első árajánlata a vállalkozónak, ami 4.220.000 Ft volt az a 
meleg aszfaltozásra vonatkozott, most kaptunk egy másik árajánlatot az alapkészítésre, ami 
közel 5.000.000 Ft -ba kerülne.  

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Itt az indok arra, hogy az erre vonatkozó határozatunkat 
visszavonjuk. 
 
Nagy Imre polgármester: Az én véleményem is az, hogy vonjuk vissza a 86-os 
határozatunkat. 
 

Ráduly József képviselő: Mielőtt döntést hozzunk, szeretnék belevinni egy csavart. Ahhoz, 
hogy a térkő és az aszfalt közti különbséget megszüntessük, le kellene térkövezni azt a részt 
legalább, ahol állni szoktunk egy-egy temetés alkalmával. Lehet, hogy térkő alapnak 
megfelelne. Oda elvileg csak gyalog megyünk. Nem kellene félbehagyni.  

 

Nagy Imre polgármester: Javaslom, szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy Képviselő-testület 
úgy dönt, a 86/2014. (VI.24.) önkormányzati határozatát visszavonja, kézfeltartással jelezze. 
 

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

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
107/2014.(VII.28.) önkormányzati határozata 

 
A 86/2014.(VI.24.) önkormányzati határozat visszavonásáról 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Református és a Katolikus temetőkhöz vezető utak 
aszfaltozásáról, kerti szegély lerakásáról szóló 86/2014. (VI.24.)önkormányzati határozatát 
visszavonja. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Ráduly József képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a bölcsődei csoport létrehozása 
hogy áll? 
 

Likai-Tóth Adél jegyző: Az ülésen is elhangzott, hogy szeptembertől sajnos már nem 
indítható bölcsődei csoport, az erre vonatkozó döntést jogszabályban meghatározott határidőn 
belül kell meghozni, ami május utolsó munkanapja. 
 

Ráduly József képviselő: Ha van rá lehetőség, javaslom egy ingyenes WIFI helyet 
létesítését. Mindenki az iskola előtt fekszik, ül, mert ott kódolatlan az iskola WIFI-je. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Én nem tartom helyes dolognak, hogy kivigyük a gyerekeket az 
utcára. Tegye lehetővé az önkormányzat kulturált lehetőséget az internetezésnek, egyébként 
maradjanak otthon és beszélgessenek a szüleikkel. 
 

Ráduly József képviselő: Miskolcon több helyen van ingyenes WIFI lehetőség. 
 

Nagy Imre polgármester: Megjelent KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása” elnevezésű pályázat. Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – 
összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát 
megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás 
formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek energia-felhasználásához 
kapcsolódó kiépítését: sziget üzemű napelemes rendszerek, hálózatra csatlakozó napelemes 
rendszerek. A támogatás mértéke: 100 %. Ennek a pályázatnak a keretében szeretném 
javasolni, a Polgármesteri Hivatal, a Szociális Étkeztető, A Napközi Otthonos Óvoda,  a 
Sporttelep és a Műszaki Ellátó Szervezet napelemes rendszer megvalósítását. Elsősorban a 
már megfelelően előkészített pályázatoknál van esélyt a sikeres pályázatra. A pályázat 
benyújtásának 1. szakasza: 2014. augusztus 21-31. -ig van lehetőség. Van valakinek ezzel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért 
azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, 
 

1. a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 
elnevezésű pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal, Szociális étkeztető, a Napközi 
Otthonos Óvoda , a Sporttelep és a Műszaki Ellátó Szervezet napelemes rendszer 
kialakításához pályázatot nyújt be. 
 



 

15 

 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti 
fenntartási feltételeknek eleget tesz. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat 
aláírja, illetve a pályázatot benyújtsa. 

 
4. A Képviselő-testület megbízza Képviselő-testület ezúton felkéri a KORMOS Ügyvédi 

Irodát (székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23.; képviseli: dr. Kormos Sándor 
ügyvéd),  a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

 
5. KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 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 Antalóczy 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 

108/2014. (VII.28.) önkormányzati határozata  
 

KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 
elnevezésű pályázaton való részvételről  

  
 

1. A Képviselő-testület úgy döntött, a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” elnevezésű pályázat keretében a Polgármesteri 
Hivatal, Szociális étkeztető, a Napközi Otthonos Óvoda , a Sporttelep és a Műszaki 
Ellátó Szervezet napelemes rendszer kialakításához pályázatot nyújt be. 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti 
fenntartási feltételeknek eleget tesz. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat 
aláírja, illetve a pályázatot benyújtsa.  

4. A Képviselő-testület megbízza Képviselő-testület ezúton felkéri a KORMOS Ügyvédi 
Irodát (székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23.; képviseli: dr. Kormos Sándor 
ügyvéd),  a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 

5. KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 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,  
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  Selmeciné Antalóczy Zsuzsanna pénzügyi szakértelem, 
  Király Gáborné jogi szakértelem.  
 
Felelős: Nagy Imre polgármester  
Határidő: azonnal és értelemszerűen 

 

Nagy Imre polgármester: Van valakinek még valamilyen indítványa? Amennyiben 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: 

 
       Sebők Lajos sk.                                           Bencs Gábor sk. 

           képviselő          képviselő 


