Jegyzőkönyv
Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 21-én, du.
14,30 órától megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Hadobás Sándor,
Papp András, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok, összesen
7 fő.
Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára:
Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző
Szaniszló Judit Szociális Szolgáltató Központ Vezetője
Takács Csaba Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. Ügyvezetője
Mega András Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
Szobota Lajos köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön üdvözölte a tanácskozási joggal
meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül mindenki megjelent, így az ülés
határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a nyílt ülés napirendi pontjaira, melyet a
képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el:
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ A képviselők, bizottsági elnökök és a bizottságok nem képviselő
tagjainak tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló rendelet
módosítása

Szobota Lajos
polgármester

2./ Rudabánya Város Önkormányzat Gazdasági Programjának
megtárgyalása, elfogadása

Szobota Lajos
polgármester

3./ Együttműködési Megállapodás kötése Rudabánya Város
Önkormányzata és a rudabányai Német Kisebbségi Önkormányzat
között

Szobota Lajos
polgármester

4./ Megállapodások felülvizsgálata

Dr. Sallai Árpád
címzetes főjegyző

5./ Rudabánya településközpont, településrendezési eszközök
módosításának a B-A-Z. megyei Közigazgatási Hivatal
Állami Főépítész szakmai véleményének ismertetése

Szobota Lajos
polgármester

6./ Indítványok, javaslatok
Napirend előtt: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Szobota Lajos polgármesteri jelentésében ismertette a lejárt határidejű határozatokat, az
azokra tett intézkedéseket. Az elmúlt időszakban elvégzett munkáról sok mindent nem tudott
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mondai. 2010. december 31-vel megszűnt a közcélú foglalkoztatás. A felújított általános
iskolában az átadási dolgait meg kellett oldani, hogy az iskola berendezését el tudják végezni.
December 21-re készre jelentette a kivitelező a munkát, december 31-vel megtörtént az
átvételi eljárás, január 3-án történt meg az átadás-átvétel. Január 3-val kezdődött meg az
iskola berendezése, a gyerekek rendkívüli tanítási szünetet kaptak. Így lehetett megoldani azt,
hogy 4 nap alatt a felújított épületbe beköltözzenek. Január 10-én egy kis ünnepség keretében
átadták az intézményt. Természetesen vannak még kisebb hiányosságok, ezek elhárítása
jelenleg is folyamatban van. 2011. január 10-én munkaterületet biztosítottak, a kisiskola
épületét átadták a 4 csoportos óvoda kialakítására. Az épület kiürítésén túl folynak a bontási
munkák. Vannak még gondok az iskola használatbavételi engedélyével kapcsolatban,
gyakorlatilag a liftek használatbavételi engedélye hiányzik. A lift üzemeltetése, karbantartási
szerződése a mai nap folyamán megérkezett. A Tűzoltóság is tett egy előzetes bejárást, az
észrevételeikre megteszik a szükséges lépéseket. December 22-én megtartották az idősek
napját, úgy érzi, hogy jó szívvel fogadták a szépkorúak, akik a rendezvényen részt vettek. Az
elmúlt időszakban a közfoglalkoztatással kapcsolatban több fórumon is részt vett, de szerinte
a mai napig nincsenek kiforrva a szabályok. December 31-vel mindenkit le kellett
számoltatni, mindenki jelentkezett a munkaügyi központnál. Ahhoz, hogy az új
közfoglalkoztatást be tudják indítani 2 hónapjuk van. Számára még most sem világos, hogy
hogyan fognak pályázni, nem egyértelműek a feltételek. Mindenképpen szeretnék beindítani a
4 órás foglalkoztatást, illetve van lehetőség hosszabb távú foglalkoztatási pályázatra is. A
maga részéről nem tudja elfogadni azt, hogy 6-8 órában csak szakmunkásokat lehet
alkalmazni, segédmunkást nem. Tavaly 30 munkanapos foglalkoztatásról beszéltek, ez ma
már 30 naposra változott. A céluk az, hogy minél hamarabb, minél több embert tudjanak
bevonni a közfoglalkoztatásba. A kistérségi kiválással kapcsolatban a médiában már
konkrétan megjelent, hogy a kazincbarcikai kistérségből több település ki akar válni és új
kistérséget létrehozni Rudabánya központtal. Velünk együtt 22 település nyújtotta be a
testületi határozatát és egyeztetett a kazincbarcikai vezetéssel. Felröppentek az utóbbi
napokban olyan hírek, hogy több település is csatlakozni akar. Az elindított folyamatba nem
célunk újabb települések felvétele. Gyakorlatilag 22 településsel indították el a folyamatot és
ezzel is szeretnék befejezni. A jelenlegi besorolás alapján a rudabányai kistérség LHH-s lehet,
Magyarországon a 34. Jelenlegi tájékoztatás alapján, amennyiben sikerül felgyorsítani a
folyamatot, akkor 2011. július 1-vel kiválhatunk a kazincbarcikai kistérségből.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Első napirendi pont tárgya: A képviselők, bizottsági elnök és a bizottságot nem képviselő
tagjainak tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Szobota Lajos elmondta, hogy decemberben a közigazgatási hivatal megészrevételezte a
rendeletünket, nem alkalmazhatunk szigorúbb szabályozást, mint amit a jogszabály lehetővé
tesz. 25 %-nál nagyobb tiszteletdíj megvonás nem lehet, és ez 12 hónapra szólhat. A bizottság
tárgyalta a rendelet-tervezetet, kérte az elnök urat ismertesse a kialakult véleményt.
Hadobás Sándor közölte, a bizottság tárgyalta a napirendet, tudomásul vették a módosítást,
különösebb hozzáfűzni való nem volt.
Papp András kérdezte, mikor minősül igazolatlannak a hiányzás?
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Szobota Lajos elmondta, ha nem jelzik előre a hiányzást.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – megalkotta az 1/2011. (I. 24.) rendeletét a Rudabánya Önkormányzat
Képviselőinek, a Bizottságok elnökeinek és a Bizottságot nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/2010. (X. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Az 1/2011. (I. 24.) rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Második napirendi pont tárgya: Rudabánya Város Önkormányzat Gazdasági Programjának
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
Szobota Lajos elmondta, korábban ez a feladat ciklusprogramként szerepelt, jelenleg
gazdasági program a neve. Igyekeztek kitérni mindazokra a dolgokra, amely Rudabánya
életét, fejlődését szabályozhatja. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a programot a
honlapon is közzéteszik. A bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Hadobás Sándor kifejtette, a bizottság tárgyalta az előterjesztést, alaposnak, körültekintőnek
találta. Néhány stilisztikai javítást követően elfogadásra javasolják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
1/2011. (I. 21.) sz. határozat
Tárgy: Rudabánya Város Önkormányzat Gazdasági
Programjának megtárgyalása, elfogadása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Város 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programját
megtárgyalta, azt elfogadta.
Felhívja a polgármestert, hogy a Gazdasági Programban
foglaltak megvalósítása érdekében minden eszközt,
lehetőséget vegyen igénybe.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Harmadik napirendi pont tárgya: Együttműködési Megállapodás kötése Rudabánya Város
Önkormányzata és a rudabányai Német Kisebbségi Önkormányzat között
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.
Szobota Lajos elmondta, az októberi választáson csak a német kisebbségi önkormányzat
került újra megválasztásra, mert a cigány kisebbség esetében nem volt annyi kezdeményező,
hogy megfeleljenek a törvényi előírásoknak. A törvény értelmében a városi önkormányzat és
a kisebbségi önkormányzat között egy együttműködési megállapodás megkötésére kell hogy
sor kerüljön. Az ezzel kapcsolatos írásos előterjesztést mindenki megkapta, a bizottság
előzetesen tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kialakult
véleményt.
Hadobás Sándor közölte, ez egy elvi dokumentáció, amelyet a költségvetés tárgyalásakor
fognak tartalommal megtölteni. Az előterjesztéssel egyetértettek, azt elfogadásra javasolják.
Dr. Sallai Árpád rámutatott arra, hogy természetesen önállóan gazdálkodik a kisebbségi
önkormányzat is. Amennyiben átadott pénzeszközt kapnak a nagy önkormányzattól,
megállapodást kell kötni és tételesen el kell számolni vele. A városi önkormányzat nem vállal
kezességet, felelősséget a kisebbségi önkormányzat gazdálkodásáért, működéséért. Ezt egy
pontba bele fogják foglalni.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
2/2011. (I. 21.) sz. határozat
Tárgy: Együttműködési Megállapodás kötése Rudabánya Város Önkormányzata és a rudabányai
Német Kisebbségi Önkormányzat között
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Német Kisebbségi Önkormányzattal
kötendő Együttműködési Megállapodás-tervezetet, azt az
alábbi ponttal egészíti ki és fogadja el:
4.1/A Az Önkormányzat nem vállal kezességet a Német
Kisebbségi
Önkormányzat
gazdálkodásáért,
működéséért.
Felhatalmazza a tisztségviselőket az Együttműködési
Megállapodás aláírására.
Határidő: január 31.
Felelős: tisztségviselők
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Negyedik napirendi pont tárgya: Megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Dr. Sallai Árpád
címzetes főjegyző
Hadobás Sándor a bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen azt kérték, hogy
dolgozzák ki a körjegyzőség működési költségeit.
Dr. Sallai Árpád kifejtette, a 2 házi orvossal, az ügyelettel kapcsolatban tavaly lett újra kötve
a szerződés. A körjegyzőség működési bevételi és kiadási költségeit tartalmazó kimutatást
mindenki megkapta. Látható, hogy a társtelepüléseken általában 6 ülés van éves szinten.
Részletesen ki van számolva az ő arányos bére, valamint a kijáró dolgozók költségei is. A
következő 2 hét feladata lesz az iskolának és a Szociális Szolgáltató Központnak a működési
költségeit elemezni, összevetni az állami finanszírozás költségével. Mit fedez az ÖNHIKI, mit
nem. Ha hiány mutatkozik, akkor le kell ülni az érintett települések vezetőivel, megoldást
találni a hiány kezelésére.
Hadobás Sándor szerint a kimutatásból kitűnik, hogy a körjegyzőségi feladatellátásra nem
fizet rá az önkormányzat, tehát hasznos a működtetés, a megkötött megállapodások
módosítása nem szükséges.
Papp András kérdezte, hogy reggel 8-tól délután 2-ig az hány óra? 6 óra. A kijárásra 4 óra
van számolva. Tudomása szerint van olyan, hogy körjegyzői pótlék. Minden jegyzőnek jár,
ahol 2 településtől több van. Logikailag ha van körjegyzőség, akkor ezt a pótlékot ki kell
fizetni. Ennek a költsége jóval több, mint az itt kiszámolt pozitív összeg. Kérte a számítás
pontosítását.
Szobota Lajos összegezte, tehát az a kérdés, hogy a körjegyzői pótlékot fedezi-e a
pozitívum? A megállapodások felülvizsgálatánál az a javaslata, hogy a költségvetés
megalkotása után külön térjenek vissza az iskola és a Szociális Szolgáltató Központ anyagi
kihatásaira. Javasolta, hogy a körjegyzőség dolgaira is akkor térjenek vissza. Kérte a testület
döntését.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
3/2011. (I. 21.) sz. határozat
Tárgy: Megállapodások felülvizsgálata
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat
által
kötött
megállapodások
felülvizsgálatát elnapolja.
A 2011. február 11-én tartandó ülésén tűzi újra
napirendre.
Ötödik napirendi pont tárgya: Rudabánya településközpont, településrendezési eszközök
módosításának a B-A-Z. megyei Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész szakmai
véleményének ismertetése
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Előadó: Szobota Lajos
polgármester
A szakmai véleményt a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.
Szobota Lajos elmondta, hogy folyik a településrendezési terv felülvizsgálta, részletes
tervmódosítási kérelmet nyújtottak be. Ez elkészült, minden hatóság véleményezte,
kifüggesztésre kerültek az észrevételek. Az Állami Főépítész szakmai véleményt nyilvánított,
ezt kell ismertetnie a testülettel. Ezt írásban előzetesen mindenki megkapta, a bizottság
tárgyalta. Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt.
Hadobás Sándor közölte, a bizottság megtárgyalta a napirendet, hozzáfűzni valójuk nem
volt, elfogadásra javasolják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (I. 21.) sz. határozat
Tárgy: Rudabánya településközpont, településrendezési
eszközök módosításának a B-A-Z. megyei Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész szakmai
véleményének ismertetése
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
településközpont,
településrendezési
eszközök
módosítására vonatkozó, a B-A-Z. megyei Közigazgatási
Hivatal Állami Főépítész szakmai véleményét tudomásul
veszi.
Hatodik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok
Szobota Lajos elmondta, megszervezték városunkban a tüdőszűrő vizsgálatot. Ehhez a
szükséges kiértesítéseket a lakosság felé megtették. Azt kérték a szervezők, hogy lehetőleg
naponta 150 embernél többet ne osszunk be. Sajnálattal vették tudomásul, hogy amikor január
10-én felvonultak, akkor közölték, hogy csak 1 hétig maradnak, mert a szűrőbusznak lejár a
műszakija. Kérte a lakosságot, hogy ezért a tényért ne az önkormányzatot hibáztassák.
Hadobás Sándor tájékoztatta a lakosságot, hogy január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ezen
alkalomból egy természetfotós kiállítása tekinthető meg a Művelődési Házban. Ma este 8
órakor kerül sor a Pannon Tenger Múzeum alapkövének letételére Miskolcon. Ez azért
érdekes, mert a Pannon Tenger itt hullámzott Borsod megye területén. Holnap délután 5
órakor a Hermann Ottó Múzeumban Kordos László professzor úr tart előadást Rudabánya és a
Pannon Tenger címmel. Akit érdekelnek ezek a programok, azokat szívesen látják.
Vaszily Csaba kérdezte, hogy a bizottsági ülés óta történt-e jelzés a kátyúk ügyében a putnoki
Közútkezelő felé? A lakosság részéről több észrevétel is volt, ami az ügyeleti munka
minőségét kifogásolta. Történt-e a vezetés részéről jelzés ez ügyben az ügyeletvezető felé?
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Évek óta bajlódnak a szabadon kóborló kutyákkal. A kutyatartás körülményeit kellene
megvizsgálni. Ne lehessenek szabadon olyan portákon kutyák, ahol nincs kerítés, vagy kapu.
A Kossuth utcai buszmegállóból eltűnt a menetrend. Hogyan lehetne ezt pótoltatni? Régen az
iskola tanulóival közösen szerveztek szemétgyűjtési akciókat. Szerinte most is lehetne 1-2
ilyen akciót szervezni a település tisztasága érdekében.
Hadobás Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy megjelent a torontói egyetemen a felhívás a
rudabányai terepmunkára. 2011. július 16-tól augusztus 12-ig itt fognak tartózkodni az
egyetemisták, ásatásokat fognak végezni.
Papp András az elmúlt időszakban, illetve a korábbi években is azt tapasztalta, hogy
bizonyos családik életvitele nem megfelelő. A gyermekek után kapott összegeket nem
megfelelően költötték el a szülők. A jegyző urat kérdezte, hogy milyen úton-módon lehetne
azt megoldani, hogy a gyerekek pénze oda jusson, ahová kell.
Szobota Lajos rámutatott arra, hogy a képviselő-testület tagjai részérül felvetett problémák
nem csak az ő problémájuk, nem csak a lakosságé, nem csak az önkormányzaté, hanem
közös. A legtöbb felvetett problémára csak közösen tudnak lépni. Itt van például a kutyák
problémája. Az ő kutyája kerítésen belül van, otthon, nem megy sehová. A képviselő úr
kutyája is otthon van. Minden állampolgárnak, lakosnak saját felelőssége, hogy a kutyáját
beoltassa és zárt helyen tartsa. Ne legyen már ez az önkormányzat problémája. Ha
megpróbálják befogni és nagyobb adag altatólövedéket kap és elpusztul, akkor feljelentik az
önkormányzatot, ha elkábítják és befogják őket, ez plusz költség. 1 kutyának az elhelyezése
Ózdon 70 Eft. Ki fogja ezt kifizetni? A szemét kérdése. December 31-ig 80 emberünk volt,
jelenleg 15 van. Ennek az 1/3-ada különböző intézményeknél tevékenykedik. Nem tudnak
több embert az utcára kivezényelni. Nem kellene eldobálni a szemetet, vannak megfelelő
szemétgyűjtő edények. Elolvadt a hó, előkerült a sok szemét. Ez nem csak Rudabánya
problémája, ez országos. A közúti kátyúk tekintetében felvették a kapcsolatot a
Közútkezelővel. Jelezték a problémát, igyekeznek elhárítani. Az ügyelettel kapcsolatban
felmerült problémákat jelezte az ügyeletvezetőnek. Az elején vagyunk az új szerződéses
időszaknak, kérte az ügyeletvezetőt, hogy próbálják meg rendbe tenni a felvetődött
problémákat, ne kelljen minden hónapban visszatérni. Kezdeményezték egy hangrögzítős
készülék beszerzését, amely minden egyes hívásnak a hangfelvételét rögzíteni fogja, és
visszakereshető lesz 30 napig. A Kossuth úti buszmegálló menetrenddel kapcsolatos ügyét
jelezte a VOLÁN felé.
Dr. Sallai Árpád a gyerekekkel kapcsolatos felvetésre reagálva elmondta, vannak
jogszabályok, amelyek a gyermekek iskolába járását, illetve nem járását szankcionálják.
Amennyiben 50 órát eléri az igazolatlan hiányzás a családi pótlék természetben kerül
folyósításra. A bérpótló juttatással kapcsolatban olyan jogszabályi döntés született, hogy aki
segélyben részül, annak kötelezettsége környezetének a rendben tartása. A gyermekekkel
kapcsolatban az iskola, a Szociális Szolgáltató Központ javaslata alapján, amikor a gyerekek
veszélyeztetve vannak, az utolsó megoldás a gyermek kiemelése a családból. Ezzel
kapcsolatban is szigorúbb rendelkezést kellene hozni. Amennyiben azonban ő, mint hatóság,
nem tudja megfelelő indokkal alátámasztani a határozatát, a gyámhivatal visszahelyezi a
gyermekeket. Nem tudja helyi szinten arra kötelezni a szülőt, hogy a családi pótlékot arra
fordítsák, amire kellene. Ő csak annyit tud csinálni, amennyire a törvény felhatalmazza.
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Papp András felhívta a figyelmet arra, hogy a családi pótlékról szóló törvény 2. §-a alapján a
családi pótlék természetben is nyújtható. Van Rudabányán kb. 30 gyerek, akiknél ezt
alkalmazni kellene.
Dr. Sallai Árpád közölte, ezt alkalmazzák is.
Papp András nem tud ilyenről.
Szobota Lajos szerint, ha a képviselő úr a jegyző úrral egyeztetett volna az ülés előtt, akkor
nem került volna sor erre a felszólalásra.
Papp András közölte, most kapta meg ezt a jogszabályt, ezért olvasta fel.
Dr. Sallai Árpád hozzáfűzte, nem iskolai hiányzásra gondolt, amikor azt mondta, hogy
veszélyeztetve vannak a gyerekek.
Papp András kifejtette, van már olyan ügy, ahol eseti gondnok került kirendelésre. A családi
pótlék természetben történő nyújtásakor nem lehet eseti gondok pedagógus, még is van
kijelölve.
Szél Miklós „kutya” ügyben szólt hozzá. Dobják az önkormányzatnak a labdát, oldják meg a
problémát. Mindenkinek van szomszédja, tudják, hogy milyen kutya van a szomszédban, ki a
gazdája. Írják le kinek a kutyáját látják az utcák kóborolni, tegyék meg a feljelentést. Ebben
az esetben el tud járni a jegyző úr. A hivatal bejelentés nélkül nem tud eljárni. Megjelent az
Új Széchenyi Terv. Ezzel kapcsolatban javasolta, hogy a jövő hét végéig próbáljanak meg
keresni pályázat írással, figyeléssel foglalkozó személyeket. Kérjenek be pár helyről anyagot,
hogy a következő ülésen tudjanak foglalkozni a témával.
Szobota Lajos hangsúlyozta, hogy kutya ügyben is csak összefogással tudnak előre lépni.
Amennyiben megtörténik a bejelentés be tudják azonosítani a tulajdonost, tudnak lépni.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a TIOP, iskolai informatikai pályázatra a 3
ajánlat határidőre beérkezett, a formai követelményeknek mind a 3 ajánlat megfelelt. A
legjobb ajánlatot az IT Profil Kft. adta, 14.590 Eft összegben. A Decom-2003 Kft.
14.886.250.-Ft, az IT Print Kft. 14.676.250.-Ft. Kérte a képviselő-testület határozatát a
legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
5/2011. (I. 21.) sz. határozat
Tárgy: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0062. sz. pályázatra
benyújtott ajánlatok eredményhirdetése
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
általános iskola informatikai infrastruktúra fejlesztés
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0062. sz. pályázattal kapcsolatban
beérkezett ajánlatok közül az IT Profil Kft. Eger, Ágas u.
1. sz. alatti ajánlatát fogadja el 14.590.000.-Ft összegben.
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A Kft. a táblákra 5 év garanciát, egyéb eszközökre 3 év
garanciát biztosít. Szállítási határidő: 45 nap.
Felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés
aláírására.
Határidő: január 31.
Felelős: polgármester
Szobota Lajos elmondta, zárt ülésen folytatódik a munka, ahol napirendként személyi
ügyeket, beadványokat tárgyalnak. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a B-A-Z. megyei
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételében felhívta a figyelmet arra, hogy a
képviselő-testület az Ötv. 12. (4) bekezdés b) pontja alapján minősített többséggel hozott
határozatával zárt ülést rendelhet el, ha a vagyonával való rendelkezés, illetve az általa kiírt
pályázat nyilvános tárgyalása üzleti érdeket sértene. A képviselő-testület több esetben zárt
ülésen döntött olyan ügyekben amelyeket nyílt ülésen kellett volna tárgyalni. A Hivatal
indítványozza, hogy a testület jövőben fordítson nagyobb figyelmet az eljárási szabályok
maradéktalan megtartására. Javasolta, hogy zárt ülésen tárgyalják a településvédelmi erdő
erdőterv módosítási ügyét, valamint a tésztaüzem ismételt bérlésére vonatkozó kérelmet.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
6/2011. (I. 21.) sz. határozat
Tárgy: Zárt ülés elrendelése
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete zárt
ülést rendel el a város belterületén található
településvédelmi erdő erdőterv módosítása ügyében,
valamint a tésztaüzem ismételt bérlésére vonatkozó
kérelem megtárgyalása ügyében.
Szobota Lajos tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet arról, hogy adott ügy tárgyalásakor
az érintett képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét. Kérte a képviselő-testület
tagjait ezen kötelezettségük betartására. A Közigazgatási Hivatal indítványozza, hogy hívják
fel a címzetes főjegyző figyelmét arra, hogy a jogszabály-tervezeteket a jövőben a Jszr.
előírásainak megfelelően terjessze a képviselő-testület felé, valamint kezdje meg a hatályban
lévő rendeleteik felülvizsgálatát.
Dr. Sallai Árpád tudomásul vette a figyelemfelhívást.
A nyílt ülés 16,05 órakor befejeződött, a munka zárt ülésen folytatódott.
K. m. f.

Szobota Lajos
polgármester

Dr. Sallai Árpád
címzetes főjegyző
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