
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 

Készült:   Rudabánya Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének 2013. február 4-én  9.00 

órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:   Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Hadobás Sándor,         

                           Szél Miklós,  Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba települési képviselők  

      (összesen: 6 fő)                

                            

Tanácskozási joggal meghívott az ülés teljes időtartamára: 

 

                           Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

                           

 

Szobota Lajos  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-

testület 6 tagja közül mind a 6 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint 

fogadott el:  

 

N a p i r e n d : 

 

 

1./ Kossuth utcai szegregált terület fejlesztésére pályázat benyújtása 

 Előadó:   Szobota Lajos 

                            polgármester 

 

2./ Indítványok, javaslatok.  

 

 

Első napirendi pont tárgya: Kossuth utcai szegregált terület fejlesztésére pályázat 

benyújtása.  

 

Előadó:   Szobota Lajos  

                polgármester 

 

 

Szobota Lajos  polgármester ismertette a napirendre vonatkozó pályázati felhívást és a 

határozati javaslatot. Kérte, támogassák a pályázat benyújtását.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 szavazattal – ellenszavat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
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 9/2013.(II.04.) sz.  Kt. határozat 

 

Tárgy: ÉMOP-3.1.1/B-12. kódszámú, „Lakhatási integrációt modellező 

szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek 

megvalósítása” című konstrukcióban regisztrációs pályázat 

beadása, abban foglalt elvárt kötelezettségvállalás 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-

Magyarországi Operatív Program „Lakhatási integrációt modellező 

szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása” 

ÉMOP-3.1.1/B-12. kódszámú pályázati felhívás keretében regisztrációs 

pályázatot kíván benyújtani a Kossuth utcai szegregátum fejlesztése, 

szoft programok szervezése témában deszegregációs célzattal.  

A pályázat benyújtása konzorciumi formában történik. 

Konzorcium vezető: Rudabánya Város Önkormányzata. 

Konzorciumi tag: Szociális Szolgáltató Központ. 

 

Rudabánya Város Önkormányzata elkötelezett a szegregáció oldásával 

kapcsolatban, a projekt keretében vállalja, hogy az arra felkészült 

családokat a település integrált lakókörnyezetébe költözeti és segíti 

beilleszkedésüket. Vállalja továbbá, hogy az Irányító Hatóság által 

rendelkezésére bocsátott szociális szakértővel és a konzorciumi partner 

Szociális Szolgáltató Központtal együttműködik a projekt teljes 

szakmai tartalmának kialakításában és megvalósításában. 

 

A pályázat tárgya: Lakhatási integrációt modellező szociális célú 

település rehabilitációs kísérleti projekt 

megvalósítása Rudabányán a Kossuth utcai 

szegregátumban. 

 

Határidő:  pályázati kiírás szerint. 

Felelős:     polgármester 

 

 

Indítvány, javaslat nem hangzott el.  

 

Szobota Lajos polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést 9.15 órakor 

bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

  

Dr. Sallai Árpád                                                                         Szobota Lajos 

címzetes főjegyző                                                                        polgármester 
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