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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült:  2015. május 28. 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 
Csóka Károly képviselő 
Jelcs Sándor képviselő 

 

Távol maradt:   

 

Bencs Gábor képviselő 
Rontó András képviselő 
Sólyom Sándor képviselő 

 

(Kezdéskor 4 fő, ülés végén 4 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 

 

Meghívottként jelen vannak:  
 

Király Gáborné  jegyző 
Mogyorósi Gábor élelmezésvezető 

 

Távol maradt:  - 

 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 

 

dr. Szilva István polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület ülése határozatképes, hiszen a polgármesterrel együtt 7 fős képviselő-
testületből 4 fő jelen van, az ülést megnyitom.  A 3 képviselőből kettő jelezte, hogy egyéb 
elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. A harmadik képviselő urat nem 
sikerült elérnünk.  Egyetlen egy napirendi pontunk lesz, amelyre a következő javaslatot 
teszem:  
 

1. A „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat 
megtárgyalása 
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A döntéshozatalban részt vett 4 fő. 

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

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2015. (V.28.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pont elfogadásáról 

 

1. A „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat 
megtárgyalása 

 

1. napirendi pont: A „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” 
elnevezésű pályázat megtárgyalása 

 

 

dr. Szilva István polgármester: Ezt a napirendi pontot már a rendes ülésen érintettük. Egy 
pályázat került kiírásra, amely az adóerőképességünk miatt 50 %-os támogatású, de ennek a 
keretében lehetőségünk lenne felújítani a Szociális étkezdét. Ennek érdekében árajánlatokat 
kértünk be. A pályázatról a következőket kell tudni. A beruházás felét lehet felhasználni 
eszközbeszerzésre. Az első árajánlat Képes és Társa Kft. 1.811.858  Ft-ról, Takács és Társa 
Kft  4 972 401 F-rólt , Bau Alex Kft 4 153 785 Ft-ról szól.  
 
Csóka Károly képviselő: Mind a hármat ugyanarra a munkára adták? 
 
dr. Szilva István polgármester: Igen. Nem értem mi lehet ennek az árkülönbségnek az oka, 
lehet, hogy más alapanyagot használnak fel. 
 

Jelcs Sándor képviselő: Lehet, hogy érdemesebb lenne a magasabb összegű árajánlatot 
választani, mert többet lehetne eszközbeszerzésre fordítani. 

 
dr. Szilva István polgármester: Igen, de akkor az önerő összege is magasabb. A másik lapon 
a 2 Bár Mérnöki Iroda és a Szipiró Rex Kft. árajánlata található. Ők készítették el a kémény 
bélelését, ami szükséges ahhoz, hogy hivatalosan tudjuk használni a gázkazánt. A 
kéménybélelés 501.650 Ft illetve a tervezés 110 000 Ft. A gázkazánt már nem tudjuk 
elszámolni, mert az még a pályázat kiírás előtt lett vásárolva. Ezen kívül Kádár Ferenc a 
Szerker Kft nevében adott árajánlatot. Ez a gázos. A Szerker Kft. a Bársony Zoltán tervei 
alapján készítette el az árajánlatát. A tervet egyéb törvényi megfelelőség miatt kellett 
áttervezni. Az épületszigetelés miatt, az épület oldalán futó vezetéket kintebb kell helyezni. 
Jelenleg 3 cm-re van a vakolattól, oda 10 cm-es dryvit szigetelést kell tenni. Ez tervezést 
igényel, ez 804.763 Ft. Elküldtem Rontó András képviselő úrnak, hogy nézze meg, hisz 
műszakilag ő ért hozzá. Azt mondta, hogy teljesen rendben van. Az árajánlatban szerepel gáz 
mágnesszelep beépítése a konyhai ágba. Ezt a TIGÁZ is elfogadja. Ezen kívül szerepel a 
gázvezeték kiépítése a kazánhoz. Bársony Zoltán terveiért akkor fizetünk, amikor a TIGÁZ 
átvette a munkát. Ha a testület nem támogatja a pályázat benyújtását, erről a munkáról akkor 
is döntenünk kell, mert most úgy néz ki, hogy van egy kazánunk, de nem fűt. A felújítás 
költsége a következőképp néz ki, az étkező felújítása bruttó 1811 ezer Ft, a kéménybélés 
készítése és tervezés 611 ezer Ft a gázvezeték kiépítés 804 ezer Ft, ez összesen 3228 ezer Ft 
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Csóka Károly képviselő: Előbb-utóbb fel kell újítani, másrészt ez az épület az önkormányzat 
tulajdonában van, miért ne támogatnánk. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Mikor tudjuk meg az eredményt? 
 
dr. Szilva István polgármester: Ezt holnap legkésőbb fel kell tölteni. Papíralapon hétfőig 
kell benyújtani. 
 

Jelcs Sándor képviselő: Azt semmi nem tiltja, hogy az eredmény előtt elkezdjük a munkát? 
 
Mogyorósi Gábor élelmezésvezető: A pályázati kiírásban úgy van meghatározva, hogy a 
számlának április 22. napja utáninak kell lennie. 
 
dr. Szilva István polgármester: Összefoglalva a felújítás költsége a következőképp néz ki, 
az étkező felújítása bruttó 1 811 858 Ft, a kéménybélés készítése és tervezés 611 650 Ft a 
gázvezeték kiépítés 804 763 Ft, ez összesen 3 228 271. Ennek a felét számolhatjuk el 
eszközbeszerzésre, ami 1 614 135 Ft. Az eszközbeszerzésre az élelmezésvezető kért 
árajánlatot.  Összesen 4 842 406 Ft, a beruházás teljes összege. Az önerő mértéke 50 % azaz 
2 421 203 Ft.  A szociális étkezde költségvetéséből 921 203 Ft-ot biztosít az élelmezésvezető. 
Nekünk 1 500 000 Ft-ot kell hozzátenni. A Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság 
elnökét és tájékoztattam a beruházás költségeiről. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szeretném összefoglalni a kivitelezők szerint is, 
 
1. Képes és Társa Kft       1.811.858,- Ft 

− felújítás étkező,(festés, burkolás) 
2. Szerver Plusz Kft            804.763,- Ft 

− gázellátás átalakítás, épületgépészeti munkák 
3. Spiko-Rex Kft.           501.650,- Ft 

− Kéménybélés 
4. 2 Bár Mérnöki Iroda          110.000,- Ft 

− gáztervezés          
 
Felújítás összes költsége:       3.228.271,- Ft 
50% eszközbeszerzés:       1.614.136,- Ft 

Mindösszesen:        4.842.410,-Ft 
 
Támogatás összege. (50 %):       2.421.205,- Ft 
Önerő összege (50 %):       2.421.205,- Ft 
 
Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete  

 
1. Úgy döntsön, hogy a „Gyermekétkeztetés feltételeket javító fejlesztések támogatása 

„elnevezésű pályázatban, pályázni kíván a Sajóbábony Város Önkormányzat Szociális 
étkeztető (3792 Sajóbábony, Iskola tér  5. ) fejlesztésére.  



5 

 

A beruházás értéke 4.842.410 Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznegyvenkettőezer-
négyszáztíz forint. A támogatás mértéke 50 %. 
A Képviselő-testület vállalja, a pályázat megvalósításához szükséges önerő 
összegének 2.421.205 Ft-ot azaz Kétmillió-négyszázhuszonegyezer- kettőszázöt 
forintnak a  biztosítását.   

2.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat aláírja, illetve a 
pályázatot benyújtsa 

 

az kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 4 fő. 

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

határozatot hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2015. (V.28.) önkormányzati határozata 

 

Döntés a „Gyermekétkeztetés feltételeket javító fejlesztések támogatása „elnevezésű 

pályázat vonatkozásában 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete  
 

1. Úgy döntsön, hogy a „Gyermekétkeztetés feltételeket javító fejlesztések támogatása 
„elnevezésű pályázatban, pályázni kíván a Sajóbábony Város Önkormányzat Szociális 
étkeztető (3792 Sajóbábony, Iskola tér  5. ) fejlesztésére.  
A beruházás értéke 4.842.410 Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznegyvenkettőezer-
négyszáztíz forint. A támogatás mértéke 50 %. 
A Képviselő-testület vállalja, a pályázat megvalósításához szükséges önerő 
összegének 2.421.205 Ft-ot azaz Kétmillió-négyszázhuszonegyezer- kettőszázöt 
forintnak a  biztosítását.   

2.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat aláírja, illetve a 
pályázatot benyújtsa 

 

Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselő-testületet, van valakinek indítványa, 
bejelentése? Amennyiben nincs, úgy  köszönöm szépen a megjelenést az ülését  bezárom.   

 
 

K.m.f. 
 

 
          dr. Szilva István sk.       Király Gáborné sk. 

              polgármester                  jegyző 
 

 


