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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  2015. március 09. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülése. 
 
Az ülést vezeti:: dr. Szilva István polgármester 
 
Szavazati joggal jelen vannak:  

 
dr. Szilva István polgármester 
Hubai Krisztián alpolgármester 
Bencs Gábor képviselő 
Csóka Károly képviselő 
Jelcs Sándor képviselő 
Rontó András képviselő 

 
Távol maradt:   
   Sólyom Sándor képviselő 

 

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

 
Likai-Tóth Adél jegyző 
Ács Bertalanné Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja 
Szegedi Attila Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja 

Tóth Béla Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság tagja 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. képviselője 
Hronyecz Norbert SVSE elnöke 

 
Távol maradt: 
 
  Király Gáborné aljegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 
dr. Szilva István polgármester:  Köszöntök mindenki, köszönöm, hogy  ilyen szép számmal 
megjelentek. A rendkívüli ülést azért hívtam össze, mert olyan dolgokat kell megtárgyalnunk, 
amik nem tűrnek halasztást, ilyen lesz a sport épület felújításával kapcsolatos pályázat, amiről 
feltétlen dönteni kell, hogy ne vesszen el a pénz, hisz a sportegyesület elnökének június 30- ig 
el kell számolnia. Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, hiszen a 
polgármesterrel együtt 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, ülést megnyitom. A 
következőkben az ülés napirendi pontjainak meghatározására kerül sor. Ismertetem a meghívó 
szerinti napirendi pontokat:  
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1. Gépjárművásárlás megtárgyalása 
2. Sportépület felújításának megtárgyalása, kivitelező kiválasztása 
3. Fatelepítés megtárgyalása  
4. Szakértői bizottság létrehozása  

 (DSZK intézményvezető pályázat) 
5. Indítványok, bejelentések 

 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért a meghívó szerinti, de 
szóban is ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával, illetve annak sorrendiségével, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2015. (III. 09.) önkormányzati határozata 
 

Napirendi pont elfogadásáról 

 
1. Gépjárművásárlás megtárgyalása 
2. Sportépület felújításának megtárgyalása, kivitelező kiválasztása 
3. Fatelepítés megtárgyalása  
4. Szakértői bizottság létrehozása  

 (DSZK intézményvezető pályázat) 
5. Indítványok, bejelentések 

 
1. napirendi pont: Gépjárművásárlás megtárgyalása 
 
dr. Szilva  István polgármester: Kijelöltem egy napot, amikor végigjártam az 
autószalonokat. Hoztam több árajánlatot. Három árajánlat van a Fordtól, kettő az Opeltől és 
kettő a Volkswagentől. Voltam a Nissan és a Renault autókereskedéseknél is. Ahova lehet, 
oda elmentem. 
 
Szegedi Attila Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja: Mennyi Ford van az 
önkormányzatnál? 
 
dr. Szilva István polgármester: Egy, a Ford Transit, ezen kívül van egy Fiat Ducato és van 
egy Opel Combo. Jövőre az Opelt kell majd lecserélni, mert le fog járni a forgalmi engedélye.  
Fontos, hogy dönteni tudjunk, mert a Volkswagen Transporter  műszaki vizsgája 2015. április 
26-án lejár. Az, hogy az a gépjármű ebben az állapotban a műszaki vizsgán átmenjen, nagyon 
kicsi az esélye, ha mégis, akkor annyit kell költeni a javítására, mint maga az autó értéke, 
vagyis nem éri meg. Az árajánlatokat próbáltam úgy kérni, hogy beszámítási lehetőséggel. A 
legtöbb autószalonban azzal fogadtak, hogy a szállítási idő viszonylag sok. Ennek több oka 
van, most fognak áttérni az EURO V-ös motorról az EURO VI-os motorra. 20 hetes szállítási 
határidővel vesznek fel autókra rendelést. Használtak autók közt is szétnéztem, lehet 1 milliót 
spórolni, de senki nem tud arra garanciát adni, hogy valóban beválik a választott gépjármű. 
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Sok a várakozási idő, egy autóval kevesebb lenne addig, míg meg nem érkezik az új 
gépjármű. Nem tudom, hogy sikerült-e átnézni az árajánlatokat. Minden autószalonban adnak 
kedvezményt az önkormányzat részére, hol többet, hol kevesebbet. Egyértelmű, hogy a 
Volkswagen a legdrágább és a felszereltségében a legkevesebbet nyújtja. Négy autónk van, 
egy újszerű Fordunk, és három használt autó. Az elkövetkező 5 évben elképzelhető, hogy azt 
az autót  le kell cserélni, amivel az ebédet hordjuk. Én egységesíteném a járműparkunkat, azt 
mondom, hogy legyen egy flotta csomagunk, ragaszkodjunk egy márkához. A FORD 
Szalonban adták a legkedvezőbb árajánlatot. Minden árajánlatot úgy kértem, hogy az 
elsődleges szempont az volt, hogy 9 személyes legyen, amiből a hátsó két sor ülést ki lehet 
szedni, hosszított, tehát ez a L2H1 verzió, hosszabb távú tengellyel, hogy többet lehessen bele 
pakolni. A Ford-nak az alapfelszereltsége ez a Trendváltozat. Az Opelnál ennél gyengébb a 
felszereltség, ehhez hozzátettem egy extrát 600.000 Ft-ért, így jön ki bruttó 6.600.000,- Ft-ra. 
Úgy működik, hogy 10 %-ot kell befizetni, előreláthatólag júniusra várható az érkezése. Az 
Opel az tágasabb. Én azt mondom, hogy nem mindig az a jó, ami a legolcsóbb, valahol a 
középutat kell megtalálni. Ami a Ford mellett szól,  2+2 év garanciát adnak illetve, a Fordnál 
három árajánlat található.  Van egy árajánlat, amelynek az összege 7.340. 000,-Ft. Én utána 
jártam, hogy a Ford Tranzitot mennyibe került. 3 évvel ezelőtt 6.300.000 ,- Ft-ért vásároltuk 
meg. Annak még nem ilyen volt a felszereltsége, és külsőben is változtattak rajta. Ez az autó 
el van téve az önkormányzat részére. Ha testület most úgy dönt, hogy ezt választjuk, akkor 2 
héten belül Törökországban kamionra teszik. Beszámítják a Volkswagent 200 000 Ft 
összegben. Ezen felül a gyári opciókat: manuális hátsó klíma, hátrahajtható hátsó ülés,  metál 
fényezés, sötétített ablakok, ezt meg  kapjuk grátiszba. 125 Lóerős, dízel. Én úgy gondoltam, 
hogy ezt az autót vásárolnánk a hivatal részére, és amit most használ a hivatal, azt kapná meg 
a MESZ. Az nem egy új autó, de nagyon jó állapotban van, olyan mintha új lenne. Ki lehet 
venni a hátsó két ülés sort. Viszont azt is javaslom, legyen ki jelölve két ember, aki vezetheti 
az autót. Tudjuk jól, ha többen használják az autót, sosincs gazdája, hogy ki koszolta össze, ki 
rongálta meg. Ha ki lesz jelölve a két ember, számon lehet kérni. 
 
Csóka Károly képviselő: Horváth Pétert és Rontó Andrást kell kijelölni. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Így két 9 fős busszal fogunk rendelkezni. Én emellett 
tenném le a döntést. Tudom, hogy a költségvetésbe 6 millió Ft- ot terveztünk.   
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Most elég arról dönteni, hogy ezt az autót választja a testület. A 
költségvetésben 6 millió Ft rendelkezésre áll, a különbözet a tartalékalap terhére biztosítja a 
testület, a költségvetés módosítása során ezt figyelembe kell venni. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Beszéljük meg, van itt olyan ember aki jobban ért az 
autókhoz. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Nekem szimpatikus ez a  Ford. 
 
Hubai Krisztián alpolgármester: Az új autót pedig Borza József fogja vezetni? 
 
dr. Szilva István polgármester:  Igen, ő rendben tartotta az autót, ez idáig működött. 
 
Hubai Krisztián alpolgármester: Ez teljesen rendben van így. Ő fog az új autóra is 
vigyázni. 
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 Likai-Tóth Adél jegyző: A másikra is vigyázni kell, nem kis érték. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Igen az az autó meg van kímélve, nem úgy néz ki, mint  egy 
3 éves autó. 
 
Bencs Gábor képviselő: Szavazzunk. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Amennyiben nincs több kérdés, szavazásra teszem.  aki 
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, megrendeljük a Vagép Zrt vállalkozástól 
(4400 Nyíregyháza, Lujza u. 9., cg.: 15-10-040097) a Ford Tranzit Custom Kombi 1.4/310 l 
gépjárművet. A gépjármű szerződési ára bruttó 7.340.000,- Ft,  6.000.000,- Ft rendelkezésre 
áll a költségvetésben, a 1.340.000,- Ft-ot a tartalék terhére biztosítjuk, kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2015. (III. 09.) önkormányzati határozata 
 

Gépjárművásárlásról 

 
Képviselő-testület úgy dönt, 
 

1. A Vagép Zrt vállalkozás (4400 Nyíregyháza, Lujza u. 9, cg.: 15-10-040097) 
árajánlatát elfogadja, megrendeli és megvásárolja a Ford Tranzit Custom Kombi 
1.4/310 l gépjárművet. 

2. Az 1. pontban szereplő gépjármű szerződési ára bruttó 7.340.000,- Ft. A szerződési 
árból 6.000.000 Ft összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetésben rendelkezésre 
áll, a vételár további részét, azaz 1.340.000 Ft összege a költségvetési tartalék terhére 
biztosított. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a jármű megrendelésére, az adás-vételi szerződés 
megkötésére és aláírására. 
 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Sportépület felújításának megtárgyalása, kivitelező kiválasztása 
 

dr. Szilva István polgármester:  A következő napirendi pont a Sportépület felújításának 
megtárgyalása, kivitelező kiválasztása. Üdvözlöm Tarjáni Alex urat, a Haxosport Kft. 
ügyvezetőjét és Hronyecz Norbert urat az SVSE elnökét. Mint mindenki tudja az SVSE TAO-s 
pénzt nyert, a sportépület belsőfelújítására, melynek összege 7.683.787 Ft. Azt mondtuk, hogy 
az épület legyen rendben kívül- belül. A TAO-s pénz megszerzésében nagy szerepet játszott 
Norbi és azok a vállalkozók, akik támogatták őt. Kaptunk egy árajánlatot, amelyet szeretném 
ha pontosítanánk, mert a képviselők részéről felvetődtek kérdések. Az árajánlat külső-belső 
felújítást takar. Ez teljes csőcserét jelent, ki lenne csempézve az illemhely, zuhanyzó, és benne 
van a nyílászárók cseréje. Ebbe a nyílászárócserébe beleértendő mindkét ajtó, a 
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klubhelységben a nagy üveges rész. Ezen kívül kapna egy beton alaperősítést, hogy ezzel 
megállítsuk az épület süllyedését. Kívülről kapna egy hőszigetelést, dryvitolást. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Az alap megerősítés hogy történik? 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Méterenként kiszedjük, beöntjük betonnal, 
amikor az megköt, a következő métert szedjük ki. Az épület azért süllyed, mert a 
műanyagcsatorna szét van fagyva, az összes víz az épület alá folyik. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Láttunk egy végösszeget, én egyeztettem a vállalkozóval. 
Annyi kérése volt, hogy amennyiben ő kapja meg a munkát, biztosítsunk részére olyan 
munkásokat, akik a törmelékek elszállításában részt tudna venni. Másik ezzel összefügg, az, 
hogy a törmelék elszállításáról mi gondoskodnánk.  Én azt javaslom, hogy menjünk sorba a 
tételeken, biztos mindenkinek van kérdése. Azért volna jó, ha dönteni tudnánk, mert el kell 
kezdeni  ebben a  hónapban a munkát. Június 30. napjáig el kell számolni a pályázati pénzzel. 
Kedvező lenne, ha elkészülne a nyáron, mert a rendezvényeink egy kulturált helyen 
zajlanának. Az alpolgármester úr részéről volt egy olyan kérdés, hogy a tekepálya bővítését 
magában foglalja-e? A tekeépület külső felújítását igen, de a belsőt nem. 
 
Hubai Krisztián alpolgármester: Én arra lennék kíváncsi, amennyiben a későbbiekben úgy 
döntünk, hogy felújítjuk, mennyire befolyásolja.  
 
dr. Szilva István polgármester:  Az egy külön költségvetés. 
 

Csóka Károly képviselő: Ha jól értelmezem, ez az árajánlat magába foglalja a felújítást a-tól 
z-ig. 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője:  A Norberttel való bejárás alapján, szerintem az 
lesz a legjobb, ha végig megyünk az árajánlaton. A csempézés, a tekepálya melletti kis 
konyha, az összes öltözőnek a fürdő része. Az elválasztót elbontjuk. Háromtálcás zuhany 
lenne. A mosdók teljesen felújításra kerülnek. Az öltöző olyan PVC burkolást kapna, mint 
amilyen jelenleg is van. 
 
Hronyecz Norbert SVSE elnöke: A linóleum nem jó az csúszik. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Én sem javaslom a linóleumot. 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője:  Van öt darab öltöző, ennek a felújítása úgy 
történne, hogy teljesen új WC, mosdó, csaptelepek kerülnek felszelésre, teljes 
vízhálózatcseréje megtörténne. Víz, villany és a fűtésvezeték ki lesz cserélve. Összes kapcsoló, 
összes lámpatest ki lesz cserélve. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Rézvezetékre fogják cserélni? 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Természetesen. Az elnök úr álmennyezetet 
szeretne az öltözőkben és a folyósón. Körbe konzolozzuk, alatta menne a vezeték és gipsz 
kartonnal elfedjük. Az ablakokat mindenütt cseréljük, nem tudom, hogy a testület akarja, hogy 
visszakerüljenek a rácsok a műanyag ablakokra. Annyit tudok mondani, ha ragaszkodnak 
hozzá, akkor leszedjük, átfessük és visszarakjuk.  
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Hronyecz Norbert SVSE elnöke: Van riasztó, csak senki nem tudja a kódját. Azzal meg 
lehetne akadályozni a betörést. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Jelzem Márton Ferencnek. 
 
Bencs Gábor képviselő: A szennyvíz benne van? 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: A szennyvíz az épületben fel lesz újítva. A 
fűtésnél a radiátorok ki lesznek cserélve. A felújítást úgy végeznénk, hogy nem az egész 
felújítást egyszerre, hanem szakaszosan. Mondjuk egyszerre két öltözőt, míg megy a 
bajnokság. A csatornát rögtön kicserélnénk, az alapot is rögtön elkezdenénk megerősíteni. 
 
Hubai Krisztián alpolgármester: Mikor kezdenék? 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője:  Ez már csak a testületen múlik.  
 
Bencs Gábor képviselő: Meddig tartana ez a felújítás? 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Egy része biztos kitartana június 30-ig.  
 
Rontó András képviselő: Fel lett mérve darabszám, négyzetméter, méter alapján az meg van 
ugye? 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője:  Igen, meg van, át fogom küldeni, de most 
ismertettem. Csempézés 160 m2 , járólapozás  119 m 2 , ebbe benne van a nagy folyosó, ehhez 
hozzá jön a 81 m 2 az öltözőkre , ahova PVC-t terveztünk, az is járólap lesz, szegélyezés 81 fm, 
festés gletteléssel, két gurítással  460 m2,  álmennyezet 240 m2, spalettázás 200 fm, a 
dryvitolás 350 m2. Ablakkávájának a szigetelése150 fm, ez az összes ablakszigetelését jelenti. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Hány nyílászáró lenne, amit kicserélnek, összeszámolták? 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője:  4 darab 90x90 cm-es,  1 darab 90 x120 cm-es, 2 
darab 150 x150 cm-es, 6 darab 180 x 60 cm-es,  6 darab 120x 90 cm-es, 8 darab 120 x85 cm-
es, 2 darab 90x90 cm-es. Ez az összes külső nyílászáró, ebbe benne van a 3 darab ajtó. Teke 
ajtó nem lett fel mérve. 
 
Csóka Károly képviselő: Azt az ajtót is ki kell cserélni, mert az nagyon régi. 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: A mosdóba nem kell ajtó, a helyett  annak az 
ajtócseréje is belefér a költségvetésbe. 
 
Szegedi Attila Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja: Mielőtt döntenek, fel kellene 
mérni, hogy milyen állapotban van a klubhelyiség.  
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Az ott lévő körülményekhez képest új.  
 
Jelcs Sándor képviselő: Nincs felverve, megrepedezve? 
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Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Nincs. Olyat lehet csinálni, hogy újra fugázzuk a 
járólapokat.  
 
dr. Szilva István polgármester:  A kivitelezés határidejét mikorra tudja vállalni? 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: A szerződésbe rögzítenünk kell, a pályázat 
határidejét. A városnap mikor lesz? 
 
Hubai Krisztián alpolgármester: Augusztus 20. 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Addigra biztos kész, kell 4 hónap ahhoz, hogy 
nyugodtan, korrektül, pontosan el tudjuk végezni a munkát, pláne, hogy a bajnokság is zajlik. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Ha jövő héten el tudja kezdeni a munkát, az július 20-a. Be 
kell szerezni az építési engedélyeket. 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Az építési engedélyeket a cég vállalja. Itt a 
fűtésnél és a villanyszerelési munkálatoknál kell az engedélyeztetés. Megpróbálunk úgy 
együttműködni, hogy a bajnokság közben menjen a munka is. A teke pályát el kell menni 
felmérni. 
 
Hronyecz Norbert SVSE elnöke: Az árajánlat úgy van elkészítve, hogy az öltözőben vannak 
belső ajtók.  
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Az igen, ezért ha azt kihagyjuk, akkor belefér a 
tekepálya ajtaja. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Csatorna is lesz cserélve? 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Igen, alumínium lenne.  
 
Jelcs Sándor képviselő: Lehet, hogy az alsó kétméteres részt vascsővel kellene megoldani. 
Összerugdossák. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Összefoglalva, van egy 16 milliós árajánlat. A 16 milliós 
árajánlat 50 %-a pályázati pénz. Ahhoz, hogy a sport épülete fel legyen újítva 50 %-át hozzá 
kell tenni az önkormányzatnak. Ebben minden benne van. A legtöbb esemény ott zajlik. Vagy 
azt mondjuk, hogy nem, köszönjük szépen, csak belülről tesszük rendbe, és arra elég a 
pályázati pénz.  
 
Jelcs Sándor képviselő : Tervezzük a Borostyán kupát, akkor már legyen rendbe. 
 
Csóka Károly képviselő: Durván most 8 millió Ft-ot kellene adnunk, ezen kívül a SVSE-nek 
megszavaztunk 6 millió Ft támogatást, ez 14 millió Ft. 
 
dr. Szilva István polgármester:  A 6 millió nem kell ide számolni. Ez az épület a mienk. Ha 
bárkit meg akarunk vendégelni, akkor itt megtehetjük. 
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Szegedi Attila Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja: Ha az szépen rendbe van téve, 
az nagyon sok lehetőséget rejt magába. 
 
Ács Bertalanné Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja: Nekem ebből a sok 
kérdésből az a következtetésem, hogy nem teljesen kristálytiszta ebből az árajánlatból, hogy ez 
mit takar. Nem tudom, hogy milyen helyiségekből áll a sportlétesítmény, de ebből látszódni 
kellene. 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Polgármester úr már jelezte, hogy ez a 
négyzetméteres árajánlat pontosan tartalmazza, hogy melyik helyiségben milyen munkálatok 
lesznek, akkor én ezt el fogom küldeni. 
 
dr. Szilva István polgármester:  A szereződésben tételesen rögzítve lesz, az, hogy mi mennyi 
és hogy kerül felújításra. Egyedül a tető nem fog felújításra kerülni. 
 
Tóth Béla Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság tagja: 

Az lenne az igazi, ha lenne egy helyszínrajz. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Az Sári Ádámnál megtalálható, ha valaki meg akarja nézni. 
 
Rontó András képviselő: A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban, a kazánházban is lesz 
felújítás? 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Kazánházban nem, kap egy új gázkazánt. 
 
Rontó András képviselő: A meglévő leszerelt dolgokat szeretném, ha egy helyen lenne a 
tárolása. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Egyszerű, megjön a kivitelező, egyeztetünk időpontot, 
leleltározunk. 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: Én kértem öt dolgozót, erre a munkára is 
szeretnénk alkalmazni. 
 

dr. Szilva István polgármester:  A testületet nem érheti támadás, hogy focipályára vagy 
műfüves pályára költünk. Olyan épület felújítására költjük a pénzt, ami egyrészt már megérett 
rá, másrészt ha azt akarjuk, a fiatalok számára elegyen egy hasznosabb hely, mi más, mint egy 
klub helyiség, egy teke vagy egy konditerem, ami rendbe van téve. 
 
Bencs Gábor képviselő: Ha jól emlékszem a pályázat önerő részére beterveztünk 2 millió Ft-
ot, a külső felújításra 6 millió Ft-ot, a pályázati pénz közel 8 millió Ft, akkor csak 1.800 000 Ft 
kell a tartalék terhére megszavaznunk. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: A költségvetésben az önkormányzati ingatlanok karbantartására is 
tervezett a testület. 
 
Tarjányi Alex Haxosport Kft. ügyvezetője: A villanyszerelésnél van 20 db fénycsőarmatúra, 
25 db mennyezet lámpatest, 5 kültéri világító test, 3 db kijáratot mutató felírat, 25 db 
dugaljzatot, 8 db csillárkapcsolót, 12 kapcsoló. 
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Jelcs Sándor képviselő: Az izzók legyenek energiatakarékosak. 
 

dr. Szilva István polgármester:  Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-
testület úgy dönt 
 

1.) Elfogadja a Haxosport Kft. (3562 Onga, Rákóczi út 56. adószáma: 25148266-2-05) 
árajánlatát. 

2.) Megrendeli Sajóbábony Város Önkormányzata tulajdonát képező 3792 Sajóbábony 820. 
hrsz. ingatlan felújítását. 

3.) A Vállalkozó az 1. pontban vállalt munkálatokat 15.800.000,- Ft  azaz tizenötmillió-
nyolcszázezer forint áron végzi el. 

4.) A  munkálatok költségéből  az SVSE 7.683.787 Ft azaz hétmillió-
hatszáznyolcvanháromezer –hétszáznyolcvanhét forintot fizet meg, míg a fennmaradó 
8.116.213 Ft azaz nyolcmillió-száztizenhatezer-kettőszáztizenhárom forintot Sajóbábony 
Város Önkormányzata vállalja. Az összeg  fedezet a 2015. évi  költségvetésben 
rendelkezésre áll. 

5.) Felhatalmazza a polgármestert  építési szerződés megkötésére és aláírására. 
 
kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2015. (III. 09.) önkormányzati határozata 
 

Sportépület felújításáról, kivitelező megbízásáról 

 

Képviselő-testület úgy dönt 
 
 

1.) Elfogadja a Haxosport Kft. (3562 Onga, Rákóczi út 56. adószáma: 25148266-2-05) 
árajánlatát. 

2.) Megrendeli Sajóbábony Város Önkormányzata tulajdonát képező 3792 Sajóbábony 820. 
hrsz. ingatlan felújítását. 

3.) A Vállalkozó az 1. pontban vállalt munkálatokat 15.800.000,- Ft  azaz tizenötmillió-
nyolcszázezer forint áron végzi el. 

4.) A  munkálatok költségéből  az SVSE 7.683.787 Ft azaz hétmillió-
hatszáznyolcvanháromezer –hétszáznyolcvanhét forintot fizet meg, míg a fennmaradó 
8.116.213 Ft azaz nyolcmillió-száztizenhatezer-kettőszáztizenhárom forintot Sajóbábony 
Város Önkormányzata vállalja. Az összeg  fedezet a 2015. évi  költségvetésben 
rendelkezésre áll. 

5.) Felhatalmazza a polgármestert  építési szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester,  
Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont: Fatelepítés megtárgyalása  
 
dr. Szilva István polgármester:  A 3. napirendi pont a fatelepítésének a megtárgyalása a 26-
os bekötőút mellé. Felvetődött ez már korábban, ezt be is terveztük a költségvetésbe, ha jól 
emlékszem 3 millió Ft összeggel. Az árajánlatot minden képviselő megkapta. Kint volt a Jankó 
Lajos és megnézte ezt a területet. Ennek a vállalkozónak sok referenciája van. Amit tudni kell, 
miért nem várhat a rendes ülésig a megtárgyalása. Ezt a munkálatokat el kell kezdeni. Óriási a 
lakossági igény, biztos sokan szeretnének ott fákat látni. Majd lehet oda 200 méterenként 
padokat tenni, ha sétálnak, le tudnak ülni. Az árajánlatban 400 db vérszilvafa van. A 
vállalkozó az út mellé vagy a vérszilvafát vagy a gömbakácfát javasolja. A buszmegállótól az 
1-es épületig. Az árajánlatban szerepel a bekötő út elején az akna körül liget kialakítása 
tujával, borókával és virágzó cserjékkel. Ezt ajándékba adja. A buszmegállónál van egy csúnya 
rész, azt megcsinálná úgy, hogy legyen egy impozánsabb rész. Azt igényesebben ki lenne 
alakítani. Ami mellette szól az, hogy 2 év garanciát ad. Ebben az ajánlatban benne van a 
kitűzés, a gödröt is ők ássák ki, a karózás is. Amit én ajánlottam, hogy csökkentsük a 
költségeket, hogy a szervestrágyázást mi oldjuk meg. Lakossági felajánlás már jött.  
 
Tóth Béla Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 
tagja: Ez korrekt ár. 
 
Hubai Krisztián alpolgármester: Mi több helyen voltunk szétnézni, sokkal drágábban adták. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Tudom, megoszlanak a vélemények, az hogy meg tudtuk 
volna oldani saját munkásokkal, de én azt mondom, hogy ha ezt mi tényleg komolyan 
gondoljuk, ha azt akarjuk, hogy szép legyen, meg  kell bíznunk a vállalkozót. Ha valaki bejön 
a városba eszerint fog megítélni. Minden tiszteletem a közmunkásoké, de nem lesz mindig 
mellettük valaki, aki vigyázz arra, hogy a fa helyesen legyen beültetve.  Az elején úgy 
indultunk, hogy 5 millió Ft-ból jöjjön ki. Ez bruttó 2.100.000 Ft, 3 000 000 Ft-ot terveztünk be 
rá, bőven alatta vagyunk.  Lehet, hogy ad valaki olcsóbb árajánlatot, legfeljebb 200 000 Ft-tal. 
Én azt nézem, hogy ez egy komplex dolog, kiássa, bekarózza, 2 év garanciát ad rá, hozza a fát. 
 
Szegedi Attila Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja: Ez mikor várható, ha a testület 
most elfogadja? 
 
dr. Szilva István polgármester: A héten már elkezdi. Szeretnék egyeztetni a polgárőrökkel, 
hogy figyeljünk oda rá, úgy hátha nem fogják ellopni a karókat. 
 
Tóth Béla Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 
tagja: Az öntözésre kell odafigyelni. 
 
Bencs Gábor képviselő: Rá vagyunk kötve az ipari vízre. Azért kötöttünk rá, mert az ára 
töredéke az ívó víznek. 1 m3 ipari víz 140-150 Ft. Ha 60 méterről akarunk felhozni vizet, 
ahhoz erős szivattyú kell. Nem éri meg. 
 
Rontó András képviselő: Pótolni kellene a kivágott fákat. Ebből marad? 
 
dr. Szilva István polgármester: Ebből nem marad. A legtöbbet a Petőfi útról vágtunk ki. Oda 
az egész útra gömbakácot kell ültetni. Oda elég lenne 20 db. Az öntözést úgy kell megoldani, 
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hogy minden egyes öntözésről fényképet kell készíteni, amin szerepel a dátum, két ember 
aláírja. 
Van valakinek kérdése? Amennyiben szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy 
 
Képviselő-testület, úgy dönt 
 
1. A JANCO Kft. vállalkozás (3630 Putnok, 041/6 hrsz,; adószáma: 13597010-2-05) 

vállalkozás árajánlatát elfogadja, a vállalkozást megbízza azzal, hogy a 26-os főút–
Sajóbábony bekötőút  járda mellett lévő területre fákat és egyéb növényeket ültessen az 
árajánlatban meghatározott paraméterekkel. 

2. A vállalkozó az 1. pontban vállalt munkálatokat 1.680.000,- Ft + Áfa azaz egymillió-
hatszáznyolcvanezer + áfa forint áron végzi el, mely összeg az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2015. (III. 09.) önkormányzati határozata 
 

Fatelepítéséről 

(26-os – Sajóbábony bekötő út) 

 

Képviselő-testület, úgy dönt 
 
1. A JANCO Kft. vállalkozás (3630 Putnok, 041/6 hrsz,; adószáma: 13597010-2-05) 

vállalkozás árajánlatát elfogadja, a vállalkozást megbízza azzal, hogy a 26-os főút–
Sajóbábony bekötőút  járda mellett lévő területre fákat és egyéb növényeket ültessen az 
árajánlatban meghatározott paraméterekkel. 

2. A vállalkozó az 1. pontban vállalt munkálatokat 1.680.000,- Ft + Áfa azaz egymillió-
hatszáznyolcvanezer + áfa forint áron végzi el, mely összeg az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4.  napirendi pont: Szakértői bizottság létrehozása  (DSZK intézményvezető pályázat) 
 
 
dr. Szilva István polgármester: A törvény előírja a szakértői bizottság létrehozását. Egyik 
tagja delegált tag, akit a Magyar Népművelők Egyesülete delegált, ő Nébliné Babik Katalin, ő 
kötelező tagja a bizottságnak. A szakértői bizottság további két tagjának javaslom Bencs 
Gábor és Rontó András  képviselőket. Van valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? 
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Csóka Károly képviselő: Még ugyanazon a napon döntünk? 
 
dr. Szilva István polgármester: Meg lesz a bizottsági javaslat és március 31-ei ülésen 
döntenénk a pályázatokról, ezért nem kell rendkívüli ülést tartani. Holnapig van a jelentkezési 
határidő, még be lehet adni, aki postára adja holnap, azt a jelentkezés el kell fogadnunk. 
Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva úgy dönt, a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár magasabb vezetői 
beosztására pályázót (pályázókat) szakértői bizottság hallgatja meg, melynek tagjai Bencs 
Gábor és Rontó András képviselő , valamint Nébliné Babik Katalin szakértő, az kézfeltartással 
jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2015. (III. 09.) önkormányzati határozata 
 

Szakértői bizottság megválasztásáról 
(DSZK intézményvezetői pályázat) 

 

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
(6) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, a Déryné Szabadidőközpont és Városi 
Könyvtár magasabb vezetői beosztására pályázót (pályázókat) szakértői bizottság hallgatja 
meg, melynek tagjai: 
1. Bencs Gábor képviselő 
2. Rontó András képviselő 
3. Nébliné Babik Katalin szakértő 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
  
5. napirendi pontok: Indítványok, bejelentkezések 
 
 
dr. Szilva István polgármester: A fa szétosztását ma megkezdtük úgy, hogy összeírtuk 
azokat, akik a munkálatokban részt vettek, majd azokat a MESZ dolgozókat, akik 
feliratkoztak, továbbá írtunk össze rászorulókat, akik  valóban rászorulók. Írunk róla átadás-
átvételi elismervényt. Megközelítőleg 40 rászoruló jut ilyen módon tüzelőhöz. Úgy fog 
működni, hogy ugyanazon ember legfeljebb 2 napig vesz részt a munkában, és azok az 
emberek sem fogják tudni, hogy ki fogja kapni a fát. 
A zumba támogatás. Szeretnénk beindítani a zumba tanfolyamot. Az intézményvezető arra 
hivatkozik, hogy nem lehet ingyen odaadni a termet. Más megoldáshoz fogunk folyamodni, 
írunk egy megállapodást a zumba oktatóval, hogy a termet térítésmentesen biztosítjuk az 
oktatáshoz. A másik részének a finanszírozását úgy fogjuk megoldani, hogy megkeressük 
Marton Jánost támogatás iránt, ha ezt ő támogatja, a felét kifizetjük a zumba tanárnak, a másik 
felét hozzáteszik a résztvevők. Ez nem lesz hosszú életű az intézményen belül, ki fogja nőni 
magát. Át fognak menni a tornaterembe. 
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Rontó András képviselő: A 3-as épületnek a szigetelése és nyílászáró. Ott készült egy építési 
terv, amit vissza kell vonni. Úgy nem lehet nyílászárókat cserélni, ahogy ott be van tervezve. 
Ki fogunk csúszni az időből. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Szerdán fogok menni ezzel kapcsolatban egyeztetni. Az, 
hogy ez kinek a hibája, azt nem tudni, az, hogy a tervező rosszul tervezte meg, vagy rosszul 
lettek átadva neki az adatok. A terv köszönő viszonyban sincs a most elhelyezkedő ablakokkal. 
Ebben az évben fel lesz újítva, mert fel kell újítani. A mostani rendezési tervünk szerint nem 
lehet csak két lakást kialakítani. Rendezési tervet kell módosítani, ami egyrészt magas költség, 
másrészt hosszú idő. Ha lakásokat alakítunk ki, akkor parkolókat kell kialakítani, de most e 
terv szerint nem lehet. Annyi a jó benne nem kell közbeszerzést kiírni. Van valakinek 
valamilyen bejelenteni valója?  Köszönöm szépen a megjelenést, a figyelmet és a munkát, az 
ülést bezárom. 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
          dr. Szilva István       Likai-Tóth Adél 
              polgármester                  jegyző 
 

 
 
 


