
1 
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2015. július 16. 

 
napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határozat szám Megnevezése 
 

127/2015.(VII.16.) Napirendi pont elfogadásáról 
128/2015.(VII.16.) Képes és Társa Kft. megbízásáról 

( Homlokzatszigetelés, nyílászárócsere) 
129/2015.(VII.16.) Kovács Ernő Kft.  megbízásáról 

( Városháza épületére magastető kialakítása) 
130/2015.(VII.16.) „HUSZONNYOLC”Mérnöki Szolgáltató Bt megbízásáról 

(Műszaki ellenőri feladatok ellátása) 
131/2015.(VII.16.) Geo-Szena Kft. megbízásáról. 

( Ipari Parkhoz vezető út geodéziai felmérése) 
132/2015.(VII.16.) Mélyépítő Tervező Kft megbízásáról 

( Ipari Parkhoz vezető út  tervezési feladatokról) 
133/2015.(VII.16.) Bankó Kft.  megbízásáról ( Játszótér felújításáról) 
134/2015.(VII.16.) Steeelvent 2000 Zrt. árajánlatának elfogadásáról 

( Játszótér kerítéselemeinek megrendeléséről) 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  2015. június 16. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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:  

 
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.  III –as épület felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 
2. Városháza épületére magastető kialakításának megtárgyalása 
3. Műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlat megtárgyalása 
4. Ipari Park felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása. 
5. Játszótér kialakítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 
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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 

127/2015. (VII.16.) önkormányzati határozata 
 

Napirendi pont elfogadásáról 
 

1. III –as épület felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 
2. Városháza épületére magastető kialakításának megtárgyalása 
3. Műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlat megtárgyalása 
4. Ipari Park felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása. 
5. Játszótér kialakítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 

 
 

1. napirendi pont: III –as épület felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 
 

 
dr. Szilva István polgármester: Az előző rendkívüli  ülésen már tárgyaltuk. A beérkezett 
árajánlatok pontosítására volt szükség. Teljes körű az árajánlatok listája, amely a testület 
rendelkezésére áll. A Galambosi Bt csak a homlokzatszigetelésre adott árajánlatot. Az 
árajánlat  bruttó 17.499.937 Ft összegről szól. Győzelem Bt homlokzatszigetelésre bruttó 
15.769.361 Ft, a nyílászárócserére 8.304.804.,- Ft összegű árajánlatot adott be.  Képes és 
Társa Kft. árajánlata bruttó 18.851.851,- Ft, amely tartalmazza mind a homlokzatszigetelést, 
mind a nyílászárócseréjét. Van valakinek kérdése? 

 

Bencs Gábor képviselő: Javaslom a Képes és Társa Kft árajánlat elfogadását. 

 

dr. Szilva István polgármester: Az ár-értékarányban egyértelmű, hogy a Képes és Társa Kft. 
árajánlata a legjobb.  Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs szavazásra teszem Aki 
egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete,  

 
1. Önkormányzat tulajdonában lévő 689/41 hrsz-ú Szociális étkezde (Sajóbábony, 

Széchenyi út 1, régi 3-as épület) épületének homlokzatszigetelési, nyílászárócsere 
munkálatainak elvégzésével a Képes és Társa Kft. (3780 Edelény, Vörösmarty út 59. 
Adósz.: 12629745-2-05) vállalkozást bízza meg.  

2.  A Megbízott vállalkozás az 1. pontban megjelölt feladatot 14.843.977,- Ft+ÁFA áron, 
azaz Tizennégymillió-nyolcszáznegyvenháromezer –kilencszázhetvenhét + áfa áron 
végzi el, mely összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

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

128/2015. (VII.16.) önkormányzati határozata 
 

Képes és Társa Kft. megbízásáról 
( Homlokzatszigetelés, nyílászárócsere) 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy  

 
1. Önkormányzat tulajdonában lévő 689/41 hrsz-ú Szociális étkezde (Sajóbábony, 

Széchenyi út 1, régi 3-as épület) épületének homlokzatszigetelési, nyílászárócsere 
munkálatainak elvégzésével a Képes és Társa Kft. (3780 Edelény, Vörösmarty út 59. 
Adósz.: 12629745-2-05) vállalkozást bízza meg.  

 
2.  A Megbízott vállalkozás az 1. pontban megjelölt feladatot 14.843.977,- Ft+ÁFA áron, 

azaz Tizennégymillió-nyolcszáznegyvenháromezer –kilencszázhetvenhét + áfa áron 
végzi el, mely összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal  
 
2. napirendi pont: Városháza épületére magastető kialakításának megtárgyalása 
 

 

dr. Szilva István polgármester: A magastető készítésére Kovács Ernő Építőipari Kft. adott  
árajánlatot, amelynek összege  bruttó 17.230.989 Ft. 

 

Bencs Gábor képviselő: Benne van a költségekben a csatornázás? 

 
dr. Szilva István polgármester: Benne. Az előírásoknak megfelelően védőtetőt kell 
készítenie, a bejáratok fölé, az esetleges baleset megelőzése érdekében.  
 
Rontó András képviselő: Az előző munkájához képest  5 millió Ft-tal drágábban dolgozik. 
 
Bencs Gábor képviselő: 2 évvel ezelőtt a cserepes lemezt olcsóban tudta beszerezni. 
 
dr. Szilva István polgármester: Az anyag árban tapasztalható áremelkedés. 
 
Rontó András képviselő: A 34. pontban informatikai eszközök leszerelése, mit fognak 
leszerelni. 
 
dr. Szilva István polgármester: Oláh  és  Társa Kft. eszközeit.  
 
Rontó András képviselő: Én nagyon sokallom az 5 millió Ft-ot különösen, hogy a másik 
épületen több volt a munka, ott plusz kéményeket is fel kellett húzni. A kémény elbontása 268 
ezer Ft, a munkadíj, az anyag 134 ezer Ft. A MESZ 2 óra alatt elbontja. 
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Jelcs Sándor képviselő: Ha a MESZ felajánlja, a költségével csökkenteni lehet az árajánlat 
összegét. Ha végösszeget nézzük, véleményem szerint ez korrekt ár. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kaphatnánk olcsóbb árajánlatot, kaphatnánk drágábbat is. 
De ezzel a vállalkozó munkájával meg voltunk elégedve. 
 
Bencs Gábor képviselő: Ez pályázati pénz, ha nem költjük el, akkor vissza kell fizetni. 
 
Rontó András képviselő: A védőtetőket költségét felszámolta, a beruházás végén ne vigye el 
az anyagát. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Ez természetes. Ezt arra kell költeni, amire beadtad a 
pályázatot. Nekem az a véleményem, ha valaki beválik, jól végezte a munkáját, próbáljunk 
megmaradni mellette. Tetőkészítésénél nem lesz feladata a MESZ-nek. Van valakinek 
hozzáfűznivalója, kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete,  
 

1. Önkormányzat tulajdonában lévő 689/40. hrsz-ú ingatlan, Városháza épültén 
(Sajóbábony, Bocskai út 2)  magastető kialakítási munkálatainak elvégzésével Kovács 
Ernő Kft. (3763 Bódvaszilas, Jókai út 39. sz.) vállalkozást bízza meg.  

2.  A Megbízott az 1. pont szerinti munkálatokat 13.567.708,- Ft + áfa, azaz 
Tizenhárommillió-ötszázhatvanhétezer-hétszáznyolc forint +Áfa áron végzi el, mely 
összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 3 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
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 
129/2015. (VII.16.) önkormányzati határozata 

 
Kovács Ernő Kft.  megbízásáról 

( Városháza épületére magastető kialakítása) 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy  
 

1. Önkormányzat tulajdonában lévő 689/40. hrsz-ú ingatlan, Városháza épültén 
(Sajóbábony, Bocskai út 2)  magastető kialakítási munkálatainak elvégzésével Kovács 
Ernő Kft. (3763 Bódvaszilas, Jókai út 39. sz.) vállalkozást bízza meg.  

2.  A Megbízott az 1. pont szerinti munkálatokat 13.567.708,- Ft + áfa, azaz 
Tizenhárommillió-ötszázhatvanhétezer-hétszáznyolc forint +Áfa áron végzi el, mely 
összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal  
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3. napirendi pont: Műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlat 

megtárgyalása 
 
dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pontban a szakértő megbízásáról kell 
dönteni műszaki ellenőri feladatok ellátására „Huszonnyolc” Mérnöki Szolgáltató Bt  adta be 
az árajánlatát. Az árajánlat tartalmazza a Városháza épületében a magastető kialakítása és lift 
létesítése illetve a Szociális étkeztető hőszigetelés és nyílászárócsere kivitelezése során a 
műszaki ellenőrzési feladatok ellátását. Ez a vállalkozás végezette a színépítésénél a műszaki 
ellenőrzést. Ahányszor szükség volt, annyiszor jött. Én ezt egy korrekt ajánlatnak tartom. Van 
valakinek hozzáfűznivalója, kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért 
azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Önkormányzat 
tulajdonában lévő 689/40. hrsz-ú ingatlan, Városháza épültén (Sajóbábony, Bocskai út 2)  
magastető kialakítása, illetve lift építése, valamint a  689/41 hrsz-ú Szociális étkezde 
(Sajóbábony, Széchenyi út 1, régi 3-as épület) épületének szigetelése, nyílászárócsere 
elnevezsésű építési beruházás során felmerülő műszaki ellenőri feladatok ellátásával 
„HUSZONNYOLC”Mérnöki Szolgáltató Bt. (3529 Miskolc, Szentgyörgy út 45. IV/1.) 
vállalkozást, melynek  megbízási díja  600.000,- Ft+ÁFA áron, azaz hatszázezer forint + áfa, 
mely összeg az önkormányzat 2015. évi  költségvetésben rendelkezésre áll, 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 
130/2015. (VII.16.) önkormányzati határozata 

 
„HUSZONNYOLC”Mérnöki Szolgáltató Bt megbízásáról 

(Műszaki ellenőri feladatok ellátása) 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy  
 

1. Önkormányzat tulajdonában lévő 689/40. hrsz-ú ingatlan, Városháza épültén 
(Sajóbábony, Bocskai út 2)  magastető kialakítása, illetve lift építése, valamint a  
689/41 hrsz-ú Szociális étkezde (Sajóbábony, Széchenyi út 1, régi 3-as épület) 
épületének szigetelése, nyílászárócsere elnevezsésű építési beruházás során felmerülő 
műszaki ellenőri feladatok ellátásával „HUSZONNYOLC”Mérnöki Szolgáltató Bt. 
(3529 Miskolc, Szentgyörgy út 45. IV/1.) vállalkozást megbízza.  

2.  A Megbízott az 1. pontban megjelölt feladatot 600.000,- Ft+ÁFA áron, azaz 
hatszázezer forint + áfa áron végzi el, az összeg a 2015. évi költségvetésben 
rendelkezésre áll. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal  
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4. napirendi pont: Ipari Park felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása. 

 
dr. Szilva István polgármester: Az Ipari Park felé vezető út felújítására két árajánlat 
érkezett. Az egyik a Geo-Szena Kft. küldte a sajóbábonyi gyári út geodéziai felmérésére, a  
díja 280 000 Ft + Áfa. Ez a geodéziai földmérő munka elvégzése. Fel kell mérni a határokat. 
Ahhoz, hogy be tudjunk adni útfelújításra pályázatot, például meg kell nézni az út szerkezetét, 
kell-e padka, ki kell mérni, hogy hol vannak a buszmegállók. Ez, ahhoz kell, hogy a másik 
tervező hozzá tudjon kezdeni, a Mélyépítő Tervező Kft. Ez a vállalkozás készíti a megyében a 
kerékpár utak terveinek 80 %-át. 
 
Bencs Gábor képviselő: Kerékpár út hova lesz betervezve? 
 
dr. Szilva István polgármester: Kétféle megoldási lehetőség van, attól függően, hogy a 
geodéziai felmérése, mit fog megmutatni. Az egyik megoldás az, hogy a meglévő úttestet kell 
meghosszabbítani, mindkét oldalról, lehet, hogy az egyik oldalról csak fél métert fog engedni, 
a másik oldalon 1,5 méter, attól függ, hogy mi hol helyezkedik el. Ez nem engedélyköteles. 
Ha van rá lehetőség, hogy csak az egyik oldalra helyezi el a kerékpár utat, az már 
engedélyköteles, mert új útnak minősül. Benne van az árajánlatban, hogy vállalja az 
engedélyeztetést. Ebben a tervezésben benne lenne, a háromszögben, egy forgalomlassító, 
erről van egy kész tervünk. Ott járdát tervezzünk a garázssorig, járdasziget, hogy ne tudjanak 
levágni a kanyart. 
 
Bencs Gábor képviselő: A 2,26 km az a Kinizsitől a Gyárkapuig. 
 
dr. Szilva István polgármester: Lemérték. Van valakinek kérdése?  Amennyiben nincs 
szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, megbízza a Sajóbábonyi Ipari parkhoz vezető út felújítása céljából geodézia 
feladatok elvégzésére Geo-Szena Kft. vállalkozást bízza meg.  A megbízási díj 280.000 Ft + 
áfa, azaz Kétszáznyolcvanezer forint +Áfa áron végzi el, mely összeg az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
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 
131/2015. (VII.16.) önkormányzati határozata 

 
Geo-Szena Kft. megbízásáról. 

( Ipari Parkhoz vezető út geodéziai felmérése) 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy  
 

1. Sajóbábonyi Ipari parkhoz vezető út felújítása céljából geodézia feladatok elvégzésére 
Geo-Szena Kft. (Sajóbábony, Bocskai út 10. I/5., Adósz.: 13317090-2-05)  
vállalkozást bízza meg az alábbiak szerint:  

- Sajóbábony 121 hrsz. Kinizsi út – Sajóbábony hrsz. 156, Rákóczi út  2,2 
km-es szakasz felmérése  
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2.  A Megbízott az 1. pont szerinti munkálatokat 280.000 Ft + áfa, azaz 
Kétszáznyolcvanezer forint +Áfa áron végzi el, mely összeg az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 
Bencs Gábor képviselő:  Az árajánlat 5. pontjában, 5. bekezdésében a következőket írja: 
 
„ Az esetleg szükségessé váló közműkiváltás tervek tervezési költségeit, közvilágítás 
korszerűsítésének tervezését, idegen területek igénybe vételéhez szükséges ingatlanrendezési 
munkarészek, humuszmentési szakvélemény, örökségvédelmi tanulmány készítésének a díját az 
ajánlati ár nem tartalmazza.”  
 
dr. Szilva István polgármester: Ezek olyan dolgok, pl. a közműkiváltás, azt nem tudjuk  a 
pályázatba beletenni. Olyan munkát  nem is kérünk, ahol a közműkiváltást kell végrehajtani. 
Akkor nagyon elszállnának a költségek. Van valakinek kérdése?  Amennyiben nincs 
szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, megbízza Sajóbábonyi Ipari parkhoz vezető út felújítása céljából tervezési feladatok 
elvégzésére Mélyépítő Kft (3525 Miskolc, Százszorszép út 7.).  A tervezési feladatok 
elvégzésére bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeget biztosít, melynek összege az önkormányzat 
2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll, 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 
132/2015. (VII.16.) önkormányzati határozata 

 
Mélyépítő Tervező Kft megbízásáról 

( Ipari Parkhoz vezető út  tervezési feladatokról) 
 

 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy  

 
1. Sajóbábonyi Ipari parkhoz vezető út felújítása céljából tervezési feladatok elvégzésére 

a Mélyépítő Kft (3525 Miskolc, Százszorszép út 7. ) bízza meg.  A tervezési feladatok 
elvégzésére bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeget biztosít, melynek összege az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
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5. napirendi pont: Játszótér kialakítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 

 
dr. Szilva István polgármester: Összesen négy ajánlat érkezett, három cégtől. Előzetesen 
szeretném elmondani, hogy a koncepció az volt, hogy mielőtt bekértem az árajánlatot 
mindenkinek ugyanazt elmondtam, hogy milyen játékokat kérek. Több játékra kértem 
árajánlatot, abból ki lehet húzni, hozzá lehet tenni. Az elképzelés az volt, hogy legyen egy 
kéttornyú játékvár, legyen rajta csúszda, mászási lehetőség létrával. A jelenlegi szabványok 
szerint ezt a magasságot  nem engedik. A gyerekek nem használhatnak ekkora magasságot. 
Két rugós játék, a lovacska helyett egy fiús, és egy lányos játék, egy mérleghinta. Egy nagy 
hinta, ez hasonlít a mostanihoz, két laphinta, két bölcsőhinta. Egy homokozó, mérete hasonló 
mint az eredetinek. Egy kisvonat, az egyik cég úgy adta meg az árajánlatát, hogy a mozdony 
elejébe be lehet mászni, két vagonnal. Kértem egyensúlyozót, bár erre nem mindenki adott 
árajánlatot, nem biztos, hogy kell. Nyújtót kértem, három különböző méretben. Az árajánlatot 
úgy kértem, hogy a földmunkákat elvégezzük illetve a kerítés alapjának a kiásását. Kértem 
ugróiskolát, ezek gumilapokból állnak, így a gyerekeknek nem kell felrajzolni. Az 
ütéscsillapításról beszéltünk, itt három féle lehetőség van: gyöngykavics, gumisalak és műfű. 
Erről el kell mondanom, hogy a gyöngykavics ára egyik árajánlatban sem szerepel, mert a 
beszerzését mi intézzük.  Van egy támogatónk, aki elintézi, hogy a gyöngykavics egy 
fillérünkbe se kerüljön. Ezzel rengeteget tudunk spórolni, hisz 35 m 3 –re van szükség. A 
hintáknál a gyöngykavicsot a gyerek kirúgják, és nincs megoldva az ütéscsillapítás. Felmerült, 
hogy a hinták alá gumiszőnyeget tennénk. 
 
Bencs Gábor képviselő: Nem fogják beletaposni a gyöngykavicsot? 
 
dr. Szilva István polgármester: Felhívták a figyelmemet, hogy csak akkor tölti be a 
funkcióját, ha tiszta. Ez a lehetőség megnyomja a költségeket. A két hinta alá 42 m 2 

szükségességes, a költsége 420 000 Ft. 
 
Bencs Gábor képviselő: Én nem tennék gumiszőnyeget, ha kirúgja a gyerek, akkor majd 
visszapótoljuk. 
 
dr. Szilva István polgármester:  A Daczó Mérnöki Iroda Kft. bruttó 3 194 050 Ft, ő végezte 
el a felmérést, ennek az árajánlata azért szerepel. A következő árajánlatot Bem László adta a 
4G-Tech Kft. képviselője. Ők a környéken több településen is csináltak játszóteret. Két 
árajánlatot adtak, mindkét árajánlat fa játékokat tartalmaz. A következő a Bankó Kft, aki 
szintén két árajánlatot adott. A Bankó Kft. szintetikus anyagból készíti. A tartósság 
szempontjából a Bankó Kft. árajánlata a legjobb. A fa játékokat egy pár év múlva cserélni 
kell. Ez a testület elkötelezett az iránt, ha valamit megcsináltat, azt úgy teszi, hogy az tartós 
legyen. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Nekem a fa tetszik, de a tartósság szempontjából a színes az jobb. 
 
Hubai Krisztián alpolgármester: A gyerekeknek a színes tetszik, ők fognak játszani rajta. 
Nekem a Vinci play játékok tetszenek. 
 
dr. Szilva István polgármester:  A Vinci az fém, a Perpeto Basic pedig fa. Volt kint 
mindegyik vállalkozó, felmérték elfér minden játék. 
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Jelcs Sándor képviselő: Ez mind korrózióálló? 
 
Bencs Gábor képviselő: Nekem a Bankó Kft árajánlata a szimpatikusabb. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Ha  a Bankó Kft-t választjuk, a Vinci play játékokat, azt 
tudni kell, hogy a játszóvár fából lesz, mert a Vinci play típusból készült nagyon drága.  El 
kell döntenünk, hogy mi legyen a leszerelt játékokkal. Nekem az a javaslatom, hogy hirdessük 
meg a lakosság részére, aki a legjobb árat ajánlja érte, az kapja meg.  Én azt mondom, hogy ez 
bőven kiszolgálja a gyerekek igényeit. 
 
Csóka Károly képviselő: Nekem a Bankó Kft árajánlata nagyon tetszik. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Van valakinek kérdése?  Amennyiben nincs szavazásra 
teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az 
önkormányzat tulajdonában lévő Sajóbábony 827 hrsz-ú ingatlanra új játszótér telepítésével a 
Bankó Kft (3530 Miskolc, Kont út 9.) vállalkozást bízza meg, valamint a játszóeszközöket 
vállalkozás által benyújtott 1. számú árajánlat alapján rendeli meg.  A  vállalkozás a játszótér 
telepítési munkálatokat 3.528.900,- + Áfa  azaz Hárommillió- ötszázhuszonnyolcezer- 
kilencszáz + áfa áron végzi el, amely összeg az  önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll, 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 
133/2015. (VII.16.) önkormányzati határozata 

 
Bankó Kft. megbízásáról 
( Játszótér felújításáról) 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy  

 
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Sajóbábony 827 hrsz-ú ingatlanra új játszótér 

telepítésével a Bankó Kft (3530 Miskolc, Kont út 9.) vállalkozást bízza meg valamint 
a játszóeszközöket vállalkozás által benyújtott 1. számú árajánlat alapján rendeli meg.  
A vállalkozás a játszótér telepítési munkálatokat 3.528.900,- + Áfa  azaz Hárommillió- 
ötszázhuszonnyolcezer- kilencszáz + áfa áron végzi el, amely összeg az az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
  

2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 
dr. Szilva István polgármester:  A játszótér körbe lesz kerítve. A szükséges alapanyagot 
Rontó András képviselő felmérte és árajánlatot kért a Steeelvent Kft.-től. Van valakinek 
kérdése?  Amennyiben nincs szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város 
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Önkormányzata Képviselő-testülete, a Steelvent  2000 Zrt.  (3527 Miskolc, Besenyői út 8. ) 
vállalkozás  KEBA15-01450 számú árajánlatát elfogadja, és abban szereplő termékeket 
megrendelje.  Az árajánlat végösszege 623.229,- Ft + Áfa azaz Hatszázhuszonháromezer –
kettőszázhuszonkilenc + Áfa  mely összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll, 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 
134/2015. (VII.16.) önkormányzati határozata 

 
Steeelvent 2000 Zrt. árajánlatának elfogadásáról 

( Játszótér kerítéselemeinek megrendeléséről) 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy  
 

1. A Steelvent  2000 Zrt.  (3527 Miskolc, Besenyői út 8. ) vállalkozás  KEBA15-01450 
számú árajánlatát elfogadja, és abban szereplő termékeket megrendeli.  
Az árajánlat végösszege 623.229,- Ft + Áfa azaz Hatszázhuszonháromezer –
kettőszázhuszonkilenc + Áfa  mely összeg az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a termékek megrendelésére. 
 
Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal  

 
dr. Szilva István polgármester: 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 


