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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  2015. június 18. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendes, 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:  

 
Király Gáborné   jegyző 

 
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 6 fő jelen van, az ülést megnyitom. A mai ülést telefonon hívtam össze, akkor 
elmondtam a napirendi pontokat, most szóban ismertetem a napirendi pontokra vonatkozó 
javaslatot. 

 
1. Sajóbábony 242 hrsz-ú belterületi kivett közpark törzsvagyonból történő kivételének a 

megtárgyalása 
2. Szivattyú vásárlásának a megtárgyalása 
3. Polgármester illetményének, költségtérítésének megtárgyalása 
4. 2015. évi ivó- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának megtárgyalása 
5. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításának megtárgyalása 
6. „Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázat megtárgyalása 
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7. III.-as épületre beérkezett árajánlatok megtárgyalása 
 
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 

102/2015. (VI.18.) önkormányzati határozata 
 

Napirendi pont elfogadásáról 
 

 
1. Sajóbábony 242 hrsz-ú belterületi kivett közpark törzsvagyonból történő kivételének a 

megtárgyalása 
2. Szivattyú vásárlásának a megtárgyalása 
3. Polgármester illetményének, költségtérítésének megtárgyalása 
4. 2015. évi ivó- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának megtárgyalása 
5. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításának megtárgyalása 
6. „Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázat megtárgyalása 
7. III.-as épület felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 

 
 

1. napirendi pont: Sajóbábony 242 hrsz-ú belterületi kivett közpark törzsvagyonból 
történő kivételének a megtárgyalása 

 
 
dr. Szilva István polgármester: A 2014. június 10. napján megtartott képviselő-testületi 
ülésen hozott 64/2014. (VI.10.) számú határozatával az előző Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a SILEX-94 Építőipari és Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő Sajóbábony 689/1 hrsz. 
alatt nyilvántartott területet elcseréli az önkormányzat tulajdonában lévő 242 hrsz. alatti 
területtel. Megkérem, Jegyzőasszonyt ismertesse a napirendi pontot. 

 

Király Gáborné jegyző:  A csere első lépéseként a kivett közpark megnevezésű,  4663 m2 
térmértékű, önkormányzati tulajdonú területet ki kell venni a törzsvagyonból és kérelmezni 
kell a Miskolci Járási  Földhivatalnál a művelési ág megváltoztatását, majd ezt követően – 
immár forgalomképes ingatlanként – el tudjuk cserélni az önkormányzat korábbi döntésének 
megfelelően. A következő a vagyonrendelet módosítása. Változott a jogszabály 2015. január 
1. napjával. A csereszerződést engedélyeztetni kell a Kormányhivatallal. Fel kell 
értékeltetnünk. Ha a Kormányhivatal úgy ítéli meg, hogy arányban áll, és nem csökken az 
önkormányzati vagyon, engedélyezi. Ez lenne az első lépés, utána folytatódhat a 
csereszerződés. 
 
dr. Szilva István polgármester:  SILEX-94 Építőipari és Kereskedelmi Kft. tulajdonában 
lévő  terület az elhelyezkedése miatt sokkal értékesebb. Ezt, a tulajdonos  most is el tudná 
adni. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs kérem szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy 
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1. A  Képviselő-testület Sajóbábony belterületi 242 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű 
ingatlannal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy azt az 
önkormányzati törzsvagyonból kivonja, és kezdeményezi a Miskolci Járási 
Földhivatalnál a művelési ág megváltoztatását. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012. (V.30.) rendelet 
módosítására szükséges intézkedést tegye meg, 
 

az kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
103/2015. (VI.18.) önkormányzati határozata 

 
Sajóbábony 242 hrsz-ú belterületi kivett közpark törzsvagyonból történő kivételéről 

 

1. A  Képviselő-testület Sajóbábony belterületi 242 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű 
ingatlannal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy azt az 
önkormányzati törzsvagyonból kivonja, és kezdeményezi a Miskolci Járási 
Földhivatalnál a művelési ág megváltoztatását. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012. (V.30.) rendelet 
módosítására szükséges intézkedést tegye meg. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Szilva István polgármester 

                         Király Gáborné jegyző  
 
2. napirendi pont: Szivattyú vásárlásának a megtárgyalása 
 
dr. Szilva István polgármester: A sportpálya locsolásának a problémájának a megoldásának 
az érdekében, vásárolnunk kell egy szivattyút. Megkérem Rontó András képviselő Urat 
ismertesse a napirendi pontot. 
 
Rontó András képviselő: Szétosztottam  az árajánlatot, látható abban különböző 
teljesítményű szivattyú szerepel. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Melyik javítható? Van hozzá alkatrész? Mennyi garanciát vállalnak? 
 
Rontó András képviselő: Egy weblapról töltöttem le, egy márka, de különböző típusú.  Van 
ügyfélszolgálatuk, azt írták, hogy javítható, 1 év garanciát vállalnak rá. 
 
Bencs Gábor képviselő: Én azt mondom, hogy ne a legdrágábbat és ne is a legolcsóbbat 
válasszuk. 
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Rontó András képviselő: Véleményem szerint a forgalomban lévő szivattyúk között nincs 
minőségbeli különbség, azt kell megállapítani, hogy mennyit-összeget akarunk rá költeni. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Javasolnék 200 000 Ft-os keretösszeget, mert a szivattyún 
kívül láncot is kell vásárolni. Az, hogy pontosan mi kell, hozzá azt Rontó képviselő Út jobban 
tudja. Javaslom, hogy határozzunk meg egy keretösszeget. Van valakinek kérdése? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város 
Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési tartalék terhére 200 000 Ft  azaz 
kétszázezer forint keretösszeget biztosítson szivattyú  beszerzésére, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
104/2015. (VI.18.) önkormányzati határozata 

Szivattyú vásárlására keretösszeg megállapításáról 
(200.000 Ft) 

 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a költségvetési 
tartalék terhére 200 000 Ft  azaz kétszázezer forint keretösszeget biztosítson szivattyú  
beszerzésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Szilva István polgármester 
                           
3. napirendi pont: Polgármester illetményének, költségtérítésének megtárgyalása 

 
dr. Szilva István polgármester:  A következő napirendi pont polgármester illetményének, 
költségtérítésének megtárgyalása, megkérem Jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendi 
pontot. 
 
Király Gáborné jegyző: Ez most egy újabb álláspont. Meg kell határozni a Polgármester Úr 
illetményét, mely az államtitkár illetményéhez kötődik. Az illetményt lakosság arányosan kell 
meghatározni.  Polgármester Úr rendelkezik két középfokú nyelvvizsgával, az a köztisztviselő 
illetményalap 60 %-a,  az alanyi jogon jár a nyelvpótlék,  mivel azt angol és német nyelvből 
szerezte meg. A költségtérítést is meg határozni, az a Polgármester illetményének 15 %-a, de 
az illetményhez nem lehet hozzáadni a nyelvvizsga pótlékot. 
 
dr. Szilva István polgármester: Januárban kiadtak egy állásfoglalást, most  a  BAZ. Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály szakmai segítségnyújtási jogkörében 
tájékoztatást adott a polgármester illetményének megállapítására vonatkozó szabályozás 
értelmezésére. Ugyanúgy. mint januárban akkor visszafizettem, most rendezve lesz. 

Király Gáborné jegyző: Polgármester úr illetményének és költségtérítésének mértékét 
jogszabály határozza meg. 
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dr. Szilva István polgármester: Szeretném bejelenteni személyes érintettségem. Szavazásra 
teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület tudomásul veszi dr. Szilva István 
polgármester érintettségének bejelentését, mely szerint a polgármester illetménye, 
költségtérítése megállapításának az ügyében személyesen érintett, és úgy dönt, a 
döntéshozatalból nem zárja ki, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
105/2015. (VI.18.) önkormányzati határozata 

 
Személyes érintettség bejelentéséről 

A képviselő-testület 
 

1. Tudomásul veszi dr. Szilva István személyes érintettségre vonatkozó bejelentését a 
polgármester illetménye, költségtérítése megállapításának tárgyában 
 

2.  A 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére figyelemmel dr. Szilva István 
polgármestert nem zárja ki a döntéshozatalból. 

 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban van valakinek hozzáfűzni 
valója, kérdése? Amennyiben nincs szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy 
 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete:  
 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően Dr. Szilva István 
főállású polgármester illetményét 2014. október 12. napjától bruttó 448.700.-
Ft/hónap, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) 
bekezdés b) pontja alapján idegen nyelvtudási pótlékát bruttó 46.400.-Ft/hónap 
összegben állapítsa meg. 

2. A polgármester költségtérítését figyelemmel a Mötv. 71. § (6) bekezdésére, 
illetményének 15 %-ában, azaz 67.300.-Ft / hónap összegben állapítsa meg. 

3. A 27/2015. (I.30.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezze, 
 

kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodik szavazattal, az alábbi határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
106/2015. (VI.18.) önkormányzati határozata 

 
 

A polgármester illetményéről, költségtérítéséről 
 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete:  
 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően Dr. Szilva István 
főállású polgármester illetményét 2014. október 12. napjától bruttó 448.700.-
Ft/hónap, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) 
bekezdés b) pontja alapján idegen nyelvtudási pótlékát bruttó 46.400.-Ft/hónap 
összegben állapítja meg. 

2. A polgármester költségtérítését figyelemmel a Mötv. 71. § (6) bekezdésére, 
illetményének 15 %-ában, azaz 67.300.-Ft / hónap összegben állapítja meg. 

3. A 27/2015. (I.30.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Király Gáborné jegyző 

 
4. napirendi pont: 2015. évi ivó- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának 

megtárgyalása 
 
dr. Szilva István polgármester:  Minden egyes önkormányzatnak külön-külön kell az igényt 
benyújtania a  2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatásra. A támogatás célja 
azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve egyéb 
víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és 
tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó 
árbevételt jelentősen meghaladják. Továbbá az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az 
egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is.  A 
településünkön most is volt olyan szivattyú, amit cseréltek vagy javítottak. 
 
Király Gáborné jegyző: Ezt a támogatást az önkormányzat nyújthatja be, mivel miénk a 
szennyvízhálózat. Figyelembe veszi a fajlagos ráfordítást, ez 1002,- Ft/ m 3, ezen kívül a 320 
Ft feletti részt támogatja, de nem lehet több a szennyvíz díja 498 Ft/ m 3 . A lakosság felé a 
2013. évhez viszonyítva nem lehet több a szennyvíz díja ezért kell ez a támogatás. 
 
dr. Szilva István polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban van valakinek hozzáfűzni 
valója, kérdése? Amennyiben nincs szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete  
 

1. Úgy döntsön, hogy 2015. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 
ráfordításának csökkentésére támogatási kérelmet nyújtson be, 
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2. Felhatalmazza a polgármestert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 75. § (1) bekezdése alapján, a  
pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására, 

 

az kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
107/2015. (VI.18.) önkormányzati határozata 

 
Döntés a 2015. évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatási kérelem 

benyújtásáról 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete  
 

1. Úgy döntött, hogy 2015. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 
ráfordításának csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 75. § (1) bekezdése alapján, a  
pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

 
 

Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 
5. napirendi pont: Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításának megtárgyalása 

 
dr. Szilva István polgármester: A művelődési ház igazgatója Déryné Szabadidőközpont és 
Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására tett indítványt  annak 
érdekében, hogy az összhangba kerüljön a 2014. évi C. törvénnyel.  A 2014. évi C. törvény 2. 
számú melléklete IV.1 d) alpontja szerinti támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy 
a települési önkormányzat biztosítsa: 

− a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, 
közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti 
napján is, 

− a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig, 
− a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. 

A fentebb hivatkozott jogszabályhely alapján indítványozom, hogy intézményünkön belül a  
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Szabadidőközpont nyitva tartása az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 
 
Hétfő-Kedd-Szerda-Péntek: 8:00-16:00 
Csütörtök: 8:00-21:00 
 
A könyvtár jelenlegi nyitva tartása megfelel a törvényi előírásnak. 
 
dr. Szilva István polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban van valakinek hozzáfűzni 
valója, kérdése? Amennyiben nincs szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony 
Város Önkormányzata képviselő-testülete kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta és jóváhagyja, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2015. (VI.18.) önkormányzati határozata 

 
Déryné szabadidőközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Déryné Szabadidőközpont és Városi 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta és jóváhagyta. 
 

Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 
 
6.  napirendi pont : „Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázat 

megtárgyalása 
 
dr. Szilva István polgármester:  Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetet 
Magyarország 2005. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 
7. a) pont szerint „Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatásra”.  A pályázat célja, hogy 
központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy települési 
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A benyújtási határidő 2015. 
június 29. napja,  a támogatás maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese. Ha vállalunk 
100 000 Ft önrészt, a támogatás mértéke akár 900 000 Ft is lehet. 
 
Hubai Krisztián alpolgármester: A pályázati célra összesen 300 millió Ft áll rendelkezésre. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Érdemes végig olvasni a 4. oldalon a 9. pontot. 
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„ A vállalt önrész a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve 
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
szóló kormányrendeletben meghatározott települések esetében”  Ebben most kerültünk bele. 
„ A település önkormányzat által 2014. január 1-jét követően alapított közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér esetében háromszoros súllyal kell figyelembe venni a 
támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes fennállása esetén a vállalt 
önrésztkilencszeres súllyal kell figyelembe venni” 
A legjobb esetben 100 000 Ft-os önrésznél kaphatunk 900 000 Ft-ot, rosszabb esetben párszáz 
ezret, de az is pénz. 
 
Bencs Gábor képviselő: Én azt javaslom, hogy adjunk egy keretösszeget, mondjuk 500 000 
Ft-ot. Ha ötszörösét adják az 2,5 millió Ft, de ha csak a háromszorosát is adják az is 1, 5 
millió Ft, abból már lehet fejleszteni. Ha nem nyerünk a pályázaton, akkor az itt marad, ha 
viszont nyerünk, akkor fejleszthetjük a művelődési ház eszközeit, és jövőre le lehet vonni a 
dologi kiadásból. 
 
dr. Szilva István polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban van valakinek hozzáfűzni 
valója, kérdése? Amennyiben nincs szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy 

Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete, hogy a „Közművelődési 
Érdekeltségnövelő Támogatás” elnevezésű, pályázatban részt kíván venni a Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár eszközállományainak fejlesztésére. Vállalja, hogy a 
pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint 
keretösszeget biztosít, a 2015. évi költségvetési tartalék terhére. 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 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
109/2015. (VI.18.) önkormányzati határozata 

 
Döntés a  „Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatás „elnevezésű pályázat 

vonatkozásában 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete  
 

1. Úgy döntött, hogy a „Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatás” elnevezésű, 
pályázatban részt kíván venni a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
eszközállományainak fejlesztésére.  

2. Vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 500.000,- Ft 
azaz Ötszázezer forint keretösszeget biztosít, a 2015. évi költségvetési tartalék terhére. 

3.  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 
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7. napirendi pont: III.-as épület felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 
 

 
dr. Szilva István polgármester: Korábbi testületi ülésen megbeszéltünk, hogy a III-as épület 
szigetelését és a nyílászárók cseréjét nem feltétlenül egy vállalkozónak kell elvégezni. Az 
árajánlatokat úgy kértem, hogy a vállalkozók adjanak külön a szigetelésre és külön a 
nyílászárók cseréjére. Van olyan vállalkozó, aki mindkettő munkára adott, volt, aki csak egyre 
adott. Az első a Galambos Bt., ez egy Putnoki vállalkozás. A környéken sok társasház 
felújítását végeztek. Ajánlati összeg  bruttó 17 499 937 Ft. A következő árajánlat a Győzelem 
Bt., ez egy budapesti illetékességű társaság, ők szintén szigeteléssel foglalkoznak. A 
vállalkozás ajánlati összege bruttó 15.769.361 Ft. 
 
Bencs Gábor képviselő: Szerintem szedjük ki az első hármat. Így marad a Győzelem Bt, 
Galambos és a Képes és Társa Kft. A Bau-Alex árajánlata, több mint 25 millió Ft. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Ilyenkor vagyunk bajban, ilyen ár mellett, hogy adjuk sajóbábonyi 
vállalkozónak a munkát?  
 
dr. Szilva István polgármester: Pedig ő volt, akitől először árajánlatot kértem. A 
nyílászárók között is van különbség. Amikor a nyílászárókról döntünk, meg kell nézni, hogy 
milyen hő kibocsájtási tényezővel rendelkezik. Valaki márkásat tesz be, de nem biztos, hogy 
az jobb. A Képes és Társa Kft-t megmondom, őszintén nem tudom hova tenni, mert az ablak 
meglehetősen drága az 6 742 ezer + Áfa, a szigetelés pedig 9 700 ezer viszont nagyon 
olcsónak találom. 
 
Bencs Gábor képviselő: A Képes és Társa Bt árajánlata bruttó 21 millió Ft, nem érdemes 
kettébontani. 
 
dr. Szilva István polgármester: Elmondtam, hogy én úgy szeretném, hogy ha kiszedik a 
nyílászárókat, kívül-belül javítsák be. 
 
Bencs Gábor képviselő: Ha elfogadjuk az árajánlatot, attól még lehet beszélni a 
kivitelezővel, hogy mis az, amit elvárunk tőle. 
 
dr. Szilva István polgármester: Ez legalább két hónapos munka. A szigetelésnél én színben 
úgy szeretném, hogy két színű legyen, de ennyire eltérő. Például egy capuccinót megtörnénk 
barna színnel. 
 
Rontó András képviselő: Legyen halvány színű. Színek között óriási különbség van például 
egy fehér és egy sárga között 
 
dr. Szilva István polgármester: Nézzük meg a nyílászárót. 
 
Csóka Károly képviselő: A Molnár Róbert árajánlatában azt írva, hogy bontási és a beépítési 
munkák költségeit nem tartalmazzák. 
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Bencs Gábor képviselő: Ez azt jelenti, hogy beállítja az ablakot és elmegy. A Képes és Társa 
jóval olcsóbb. Én egy személyes megbeszélést javasolnék, sőt én azt sem bánnám, ha a  
helyszínen megnézzük. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Javaslom, hogy hívjuk meg a hétfőn tartandó Pénzügyi- és 
Vagyongazdálkodási  Bizottsági ülésre és akkor a felvetődött kérdésekben egyeztethetünk. 
Kérdezem a képviselő-testületet, van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatos hozzáfűzni 
valója, kérdése?  Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen a megjelenést az ülését bezárom.   

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
          dr. Szilva István sk.       Király Gáborné sk. 
              polgármester                  jegyző 

 

 


