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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  2017. július 03. 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  

Jelcs Sándor képviselő 

    Rontó András képviselő 

Csóka Károly képviselő 

 

Távol maradt:   Sólyom Sándor képviselő 

 

     

(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 7 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Meghívottként jelen vannak:  

 

Király Gáborné jegyző 

Suskó Viktor kivitelező képviselője 

Hronyecz Norbert SVSE elnök 

 

Jegyzőkönyvvezető: Jelcs Zita Gabriella igazgatási előadó 

 

dr. Szilva István polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 

ülése határozatképes, mert a polgármesterrel együtt 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülést 

megnyitom. Ismertetem a napirendi pontokat:  

 

1. Sajóbábony 820. Hrsz. alatt található lelátó felújítási munkálatainak megtárgyalása. 

2. A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha (székhely óvoda); az Orvosi rendelő és a 

Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola kerítésének felújítása. 

3. Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör Országos Minősítő Versenyen való részvétele. 

4. Indítványok, bejelentések. 

 

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 

123/2017. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el:  
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1. Sajóbábony 820. Hrsz. alatt található lelátó felújítási 

munkálatainak megtárgyalása. 

2. A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha (székhely 

óvoda); az Orvosi rendelő és a Sajóbábonyi Deák Ferenc 

Általános Iskola kerítésének felújítása. 

3. Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör Országos Minősítő Versenyen 

való részvétele. 

4. Indítványok, bejelentések. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

1. napirendi pont: Sajóbábony 820. Hrsz. alatt található lelátó felújítási munkálatainak  

megtárgyalása 

 

Sólyom Sándor Képviselő Úr megérkezik. 

dr. Szilva István polgármester: 2015. áprilisában a Sajóbábonyi Vegyész Sportegyesület 

sportfejlesztési program tárgyú pályázatot nyújtott be. A pályázat többek között kiterjed az 

Önkormányzati tulajdonban lévő Sajóbábony, 820. Hrsz. alatt található lelátó felújítására is.  

A pozitív pályázati döntést követően a kivitelezőkkel egyeztettünk, hogy ebből a keretből mit lehet 

megvalósítani. A munkálatok novemberben megkezdődtek. A Képviselő-testület többször kérte, hogy 

járjak utána a kivitelezési munkálatoknak. Ennek megfelelően statikusi véleményt kértünk. A statikus, 

amikor a véleményét elkészítette a jelenleg hatályos jogszabályokat vette figyelembe. A statikai 

vélemény azt állapította meg, hogy a régi lelátó részt még jobban meg kell erősíteni, valamint a 

betonozási részeknél vannak hiányosságok. Ez plusz anyagköltséggel és munkadíjjal jár. Ezek a 

költségek az eddigi keretbe nem fognak bele férni. Két megoldási javaslatom lenne: 

1. A szükséges összeget az Önkormányzat biztosítja és a terveknek megfelelően 

elkészítjük a lelátót. 
2. A szükséges anyagköltségnek csak egy részét vállalja az Önkormányzat és a lelátó nem 

teljesen lesz fedett. 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjai, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója? 

 
Csóka Károly képviselő: Én nem láttam, hogy felügyelték volna a kivitelezési munkálatokat. 

 

dr. Szilva István polgármester: Az Önkormányzat, az önerő biztosításával csak becsatlakozott a 

pályázati folyamatba, de bele szólásunk nincs. 

 

Csóka Károly képviselő: Az Egyesület részéről volt kint valaki megtekinteni a munkálatokat? Volt-e 

építésvezető? 

 

dr. Szilva István polgármester: Nem olyan beruházás, amelynél kötelező lenne az építésvezető. 

 

Rontó András képviselő: Mi a kivitelezési munkálatok befejezési határideje? 

 

dr. Szilva István polgármester: Nyár vége. 

 

Hronyecz Norbert SVSE elnök: Mennyibe kerülne még a teljesen fedett lelátó elkészítése? 

 

dr. Szilva István polgármester: Kb. 2,5 M Ft. 

 

Suskó Viktor a kivitelező képviselője: Ha a statikai tervek alapján készítjük el a lelátót, akkor, mint 

kivitelező is tudom vállalni a felelősséget. 
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Hronyecz Norbert SVSE elnök: Az nem lenne megoldás, hogy a vállalkozó viselné a munkadíj egy 

részét lecsökkentve és az Önkormányzat is be segítene a munka ellátásába? 

 

dr. Szilva István polgármester: A szerkezetet csak a vállalkozó készítheti el, de egyéb 

munkálatokba, mint például betonozás, festés, a műanyag székek felhelyezése…stb. besegíthetnek az 

Önkormányzat dolgozói. 

 

Hubai Krisztián alpolgármester: A Városnapig el tud készülni? 

 

dr. Szilva István polgármester: Együttes erővel, igen. 

 

Jelcs Sándor képviselő: A lelátó tetejét le kell szedni. 

 

Hronyecz Norbert SVSE elnök: Ha azt a megoldást választjuk, hogy csak középen marad tető, akkor 

kb. 1 M Ft-t tudnánk spórolni. 

 

dr. Szilva István polgármester: A munkálatokat le lehetne csökkenteni 2 M Ft-ra, úgy, hogy a fele 

munkát elvégezzük mi? 

 

Suskó Viktor a kivitelező képviselője: Ha két munkás kell, az fele költséget jelent. 

 

Bencs Gábor képviselő: Javasolom, hogy gondolkodjunk még rajta. 

 

Suskó Viktor a vállalkozó képviselője elhagyja az ülést.  

 

 

2. napirendi pont: A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha (székhely óvoda); az Orvosi 

rendelő és a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola kerítésének felújítása. 

 

dr. Szilva István polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy jelenleg két nagyobb 

munka van tervben, ami nagy feladat lesz a számunkra. Ezek a Konyha karbantartása és az Óvoda 

meleg vizes rendszerének az átalakítása. 

 

Rontó András képviselő: Megoldható-e, hogy a vas anyagot megvesszük? A MESZ jelenleg az 

Óvoda kerítésének kivitelezési munkálatait meg tudná csinálni. 

 

dr. Szilva István polgármester: Megtekintettük a kerítés elemeket. Támogatom, de, ha 

veszélyeztetve van más munka, akkor fel fogom ezt függeszteni. Javasolom, hogy erre állapítsunk meg 

egy keretösszeget.  

 

Rontó András képviselő: Jutalomkeretet is megállapíthatnánk. Ez alapján mérni tudnánk a munkások 

teljesítményét. 

 

dr. Szilva István polgármester: Ebben az évben csak az Óvoda kerítését tudjuk megcsinálni. Meg 

kellene határoznunk, hogy milyen módon adjuk a jutalmat. 

 

Csóka Károly képviselő: Szerintem egy napi normát kellene meghatároznunk. Ha ezen felül 

teljesítenének, csak ekkor járna a jutalom. 

 

dr. Szilva István polgármester: Szerintem határozzunk meg egy alapot és az elvégzett munka után 

látnánk a teljesítményt. Mennyibe kerülne a vasanyag?  

 

Rontó András képviselő: Kértem árajánlatot, ami még nem érkezett meg. Ezzel kapcsolatban azt a 

tájékoztatást kaptam, hogy a vas fordított ÁFA-s. Figyelnünk kell arra, hogy ezt nekünk kell 

megfizetni. 
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dr. Szilva István polgármester: Napközben ezzel a munkások nem tudnak foglalkozni. 

 

Rontó András képviselő: Augusztus 20-ig el kell készülnie a kerítésnek. Véleményem szerint mind a 

három intézmény kerítésének alapanyagát rendeljük meg. 

 

dr. Szilva István polgármester:  Rendeljük meg csak az Óvodára vonatkozó alapanyagot. A 

legkedvezőbb árajánlatból is kitűnik, hogy az Iskola és az Orvosi rendelő kerítésének az elkészítése 

lenne a legdrágább. Ebbe bele számít a kapuk kivitelezése is. 

 

Csóka Károly képviselő: 1 M Ft-s jutalomkeretet állapítsunk meg 10 főre vonatkozóan.. 

 

dr. Szilva István polgármester: A festék fog még sokba kerülni. Mi az ami még a vasanyagon kívül 

kell? 

 

Rontó András képviselő: Flex korong, pálca, huzal  

 

dr. Szilva István polgármester: A lábazathoz való rögzítését hogy akarjátok megoldani?  

 

Rontó András képviselő: Három ponton lesz rögzítve. 

 

dr. Szilva István polgármester: Beszéltem az egyik vállalkozóval, aki a ragasztásos technikát 

javasolta, mivel a tipli egy idő után kimozdul. 

 

Rontó András képviselő: Vagy megtámasztjuk, vagy pántoljuk. 

 

Csóka Károly képviselő: Meg lehetne úgy oldani, hogy 10 m-ként megtámasztanátok a kerítést? 

 

dr. Szilva István polgármester: Közoktatási intézményben nem lehet, balesetveszélyes. 

 

Rontó András képviselő: 7 M Ft-ba kerülne jutalommal együtt. A legkedvezőbb árajánlat szerint az 

Óvoda és az Orvosi rendelő kerítésének felújítása kb. 14 M. Ft-ba kerülne. 

 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, hogy aki egyet ért azzal, hogy a Képviselő-testület 

7.000.000.-Ft keretösszeget, biztosítson 3792. Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. szám alatt található 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha valamint 3792 Sajóbábony, Arany János út 5. szám alatt 

található Orvosi rendelő kerítésének felújítására, amely keretösszeg 5.165.000.- Ft, azaz ötmillió-

százhatvanötezer forint anyagköltségből, ami a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll és 

1.835.000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázharmincötezer forint jutalomdíjból áll, amelyet a 2017. évi 

költségvetési tartalék terhére biztosítana a Képviselő-testület az kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2017. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha és az Orvosi 

rendelő kerítésének felújításáról 

 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 7.000.000.-Ft 

keretösszeget, biztosít 3792. Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. 

szám alatt található Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és 
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Konyha valamint 3792 Sajóbábony, Arany János út 5. szám 

alatt található Orvosi rendelő kerítésének felújítására. 

A keretösszeg 5.165.000.- Ft, azaz ötmillió-százhatvanötezer 

forint anyagköltségből, amely a 2017. évi költségvetésben 

rendelkezésre áll és 1.835.000 Ft, azaz egymillió-

nyolcszázharmincötezer forint jutalomdíjból áll, amelyet a 

2017. évi költségvetési tartalék terhére biztosít a Képviselő-

testület. 

 

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör Országos Minősítő Versenyen Való részvétele. 

 

dr. Szilva István polgármester: A Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör tovább jutott a Szikszón 

megrendezett nyugdíjas klubokban működő dalkörök/kórusok megyei versenyén. A versenyen 

legjobban szereplők, így köztük a Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör is részt vehet Csillebércen, 2017. 

szeptember hó 01. napján 09.00 órakor kezdődő Országos Minősítő Versenyen. A Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége ismerve a Népdalkör 

anyagi körülményeit kérelmezte, hogy a versenyen való részvételüket lehetőségeihez mérten 

támogassuk. 14 fő venne részt a versenyen. 12 főnek + a sofőrnek kell szállást biztosítani. A 

Népdalkör vezetője + 1 fő autóval mennek a versenyre. 

 

Bencs Gábor képviselő: A többiek mivel mennek a helyszínre? 

 

dr. Szilva István polgármester: Busszal fognak a Népdalkör tagjai a versenyre érkezni. A busz 

költsége 100.000 Ft, 14 főre be kell szorozni a nevezési díjat, ami 500 Ft, a reggeli 700 Ft, az ebéd 

1.500 Ft, a vacsora 1.200 Ft lenne. A szálláslehetőségek: Faház: 2.500 Ft/fő, Kőház: 3.000 Ft/fő, 

Apartman: 4.000 Ft/fő 

 

Jelcs Sándor képviselő: Milyen szállásra számoljuk a költségeket? 

 

Sólyom Sándor képviselő: Közép árkategóriát vegyük figyelembe és számoljunk a Kőházzal. 

 

Bencs Gábor képviselő: Szerintem legyen Apartman, mert megérdemlik a jobb ellátást. 

 

Rontó András képviselő: Az Apartman költsége 52.000 Ft-ra a Kőházé 39.000 Ft-ra jön ki.  

 

dr. Szilva István polgármester: A sofőrnek szállást és étkezést is kell biztosítani. 

Csóka Károly képviselő: A versenyen való részvétel teljes költsége körülbelül 200.000 Ft-ba bele fér. 

 

dr. Szilva István polgármester: Számoljuk össze a költségeket. A nevezési díj 14 főre 7.000 Ft. Az 

étkezésnél 15 főt kell figyelembe venni a sofőrrel együtt. Első nap ebéd, vacsora, második nap reggeli 

biztosításával. 

 

Bencs Gábor képviselő: Javasolom, hogy határozzunk meg 250.000 Ft-os keretösszeget. 

 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2017. évi költségvetési tartalék 

terhére a Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör Országos Minősítő Versenyen való részvételét 250.000.- Ft 

összeggel támogassa, az kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2017. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör Országos Minősítő Versenyen 

való részvételének támogatásáról 

 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2017. évi 

költségvetési tartalék terhére a Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör 

Országos Minősítő Versenyen való részvételét 250.000.- Ft 

összeggel támogatja.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

4. napirendi pont: Indítványok, bejelentések. 

 

dr. Szilva István polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Sajóbábonyi Szivárvány 

Óvoda és Konyha élelmezésvezetőjének javasoltam, hogy télire tegyenek el lecsót, amit  egy új 

eljárással szeretnének elkészíteni. Ennek megfelelően először megfőznék, majd fagyasztva tárolnák az 

elkészült lecsót. Az eljáráshoz az intézmény konyha részlegének szüksége lenne egy új fagyasztóra. 

Kérdeztem az élelmezésvezetőt, hogy ez milyen költségekkel járna? Azt a tájékoztatást kaptam, hogy 

még egy olyan fagyasztóra lenne szükségük, amellyel jelenleg is rendelkezik a konyha. Ennek 

költsége körülbelül 150.000 Ft.  Kértem, hogy a Képviselő-testület döntésétől függetlenül 

dunsztolással is kezdjék el készíteni a lecsót, hiszen az Önkormányzati vendéglakás alatt található 

pincében is lehetne tárolni. Rengeteg zöldséget termelünk, amit az elkészítéshez fel lehetne használni. 

 

 

Rontó András képviselő: Ma a közfoglalkoztatottak 60-70 kg paprikát szedtek le. 

 

dr. Szilva István polgármester: A munka nagy része gépesített, de vannak diákmunkásaink, akik a 

kisebb feladatok elvégzésében be tudnak segíteni. Ha hetente egy napot fordít rá a konyha az 

szerintem elegendő. 

 

Hubai Krisztián alpolgármester: Nyáron úgy sincs gyermekétkeztetés. 

 

dr. Szilva István polgármester: Nyáron is van szünidei gyermekétkeztetés. Kérdezem, hogy van-e 

kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-

testület 150.000.- Ft összeget biztosítson fagyasztó vásárlására a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és 

Konyha intézménybe konyhai feladatok ellátásához, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2017. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

 

Fagyasztó vásárlására keretösszeg biztosítása 
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Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy 150.000.- Ft összeget biztosít fagyasztó 

vásárlására a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha 

intézménybe konyhai feladatok ellátásához. A keretösszeg a 

2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, akihez a lakosságtól érkeztek, olyan indokolt 

észrevételek az aszfaltozással kapcsolatban, amelyeket meg kell, helyszínen tekinteni az jelezze. A 

holnapi nap folyamán ezeket a kivitelezővel meg fogjuk tekinteni. Hozzám is több jelzés érkezett. 

Ezek között volt olyan is, ami jogosnak tekinthető. 

 

Rontó András képviselő: Szerintem Virágh Józsefné panasza jogos. 

  

dr. Szilva István polgármester: Ki fogunk menni, megnézni. Előírás volt, hogy mindenhol 5 cm 

vastagságban kell elkészíteni az aszfaltburkolatot, de ennek ellenére van olyan kapukijáró, ahol 

magasabb lett. Ezeken a területeken ingyenesen szintbehozza a vállalkozó. Végig mentünk már 

egyszer a vállalkozóval az utcákon, de ezek szerint van olyan rész, ami ki maradt. Még egy észrevétel 

érkezett hozzám. Arra az anyagra, ami kipergett a gépből azt mondták, hogy törmelék. Még egyszer 

kérem, a testület tagjait, hogy a jogos észrevételeket jelezzék, mert azokat ki fogjuk javíttatani. 

Azokkal a kapubájárókkal viszont nem foglalkozunk, amelyeknél nem tudja a vállalkozó hova 

illeszteni a bitument. Például nem csatlakozik az úthoz szilárd felület, vagy beton. 

  
Hubai Krisztián alpolgármester: A Bocskai utcán mi a probléma? 

 

Jelcs Sándor képviselő: A Bocskai út nem lett leaszfaltozva a társasházak bejáratáig. 

 

dr. Szilva István polgármester: Kint voltunk mind a két érintett társasháznál. Az egyiknél az 

Önkormányzat, a másiknál maga a társasház lakóközössége betonozta ki a társasházhoz vezető utat és 

kiemelték a csatornát. Az aszfaltozás során, azonban nem volt ott a művezető és a munkások 

felemelték a csapadékvízelvezetőt. Utána jelezték számomra, hogy ezt nem kellett volna, hiszen 

teljesen jó állapotban van. Ezt követően a munkások visszahelyezték a csapadékvízelvezetőt, de 

esztétikailag tényleg nem lett a legjobb a kivitelezés. Az Óvodánál is van olyan rész, amit ki kell 

javítani. Tájékoztattam a lakosságot, hogy idáig csak a nagyobb munkálatokat végezték el. Ezt 

követően fogják a kisebb, javítási feladatokat ellátni. Kérdezem Bencs Gábor Képviselő Urat, hogy a 

Gárdonyi Géza utcán meg csinálták-e a bitumenezést? 

 

Bencs Gábor képviselő: Mikor utoljára arra jártam, még nem volt leaszfaltozva. 

 

dr. Szilva István polgármester: Azt is el kell készítenie a vállalkozónak. 

  

Bencs Gábor képviselő: Meg fogom tekinteni. 

 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, Rontó András Képviselő Urat, hogy a térkövezést, hogy 

fogják megoldani? 

 

Rontó András képviselő: Utólag fogják kiönteni betonnal. 

 

dr. Szilva István polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy  

- az új üdvözlőtábla kihelyezéséhez hozzá járult a Közútkezelő; 
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- a székhelyóvoda tetőszerkezetének felújítási munkálatai megkezdődtek. A leszedett faanyagot 

megtartjuk, a régi cserepeket, jelentkezési sorrendben értékesítjük. Jelenleg, körülbelül 1.500 

db használható cserép van. 

 

Hubai Krisztián alpolgármester: A műfüves pálya kivitelezési munkálatai mikor kezdődnek el? 

 

dr. Szilva István polgármester: A jelenlegi beruházások befejezését követően. 

 

Csóka Károly képviselő: Ennek a beruházásnak is a Zemplén Vektor Kft. lesz a kivitelezője? 

 

dr. Szilva István polgármester: Nem. 

 

Kérdezem a képviselő-testületet, van-e valakinek kérdése, hozzászólása, amennyiben nincs, a 

rendkívüli ülést bezárom.  

  

 

K.m.f. 

 

 

          dr. Szilva István         Király Gáborné  

              polgármester                          jegyző 


