Jegyzőkönyv
Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-án,
du. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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
Csehné Kovács Judit igazgató
Tanácskozási joggal meghívott az ülés 1./ napirendi pontjához:
Földesi Norbert, Sas Tünde, AVENTIS CONSULT Kft. Miskolc
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 az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselőtestület az alábbiak szerint fogadott el:
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ Javaslat a TIOP-1.1.1-11/1 Intézményi informatikai infrastruktúra
fejlesztés a közoktatásban című pályázat benyújtására

Szobota Lajos
polgármester

2./ Az iskolai étkeztetés során felmerült problémák megbeszélése

Szobota Lajos
polgármester

3./ IKSZT pályázattal kapcsolatos feladatok megbeszélése

Szobota Lajos
polgármester

4./ Indítványok, javaslatok
Szobota Lajos köszöntötte az Aventis Consult Kft. képviseletében megjelenteket. Felkérte
Földesi Norbert urat, hogy a pályázat részleteiről nyújtson tájékoztatást.
Földesi Norbert is köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Elmondta, előzetes információjuk
alapján október 3-án nyílt volna meg az LHH települések számára a pályázati ablak, október
17-én a nem LHH-sok számára. Most úgy gondolják, hogy egy hetet csúszni fog a kiírás.
Tanulói létszámhoz mérten lehet nyerni notebookat a diákok számára, ezek úgymond
„lebutított” gépek.
Sas Tünde kifejtette, 2007-ben is volt egy TIOP-os pályázat, amelyet sikeresen abszolváltak.
Ennek gyakorlatilag a továbbfejlesztése ez a 2011-es pályázat. Ez Rudabányát annyiban
érintheti, hogy lehet bővíteni az eszközöket. Tanulói, tanári laptopokat lehet beszerezni,
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nyelvi labort felszerelni, a tanulói laptokokhoz tároló állványt. Teljes egészében az
önkormányzatokra van bízva, hogy melyik osztályokat vonják be a programba. A tanulói
létszámnak megfelelő számban kapják meg ezeket az eszközöket. 100 %-os támogatottságú a
pályázat, tehát anyagiakat hozzá tenni semmit nem kell. Szállítói finanszírozás keretében
történik a finanszírozás. Az eszközök beszerzésénél bizonyos értékhatárnál közbeszereztetni
kell az eszközöket. 8 milliós határnál hirdetményt kell készíttetni, 25 millió feletti
beszerzésnél nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Járulékos költségként a
közbeszerzési eljárás költsége, valamint nyilvánosság biztosításának a költsége jelentkezik.
Ezek esetében beszélnek utófinanszírozásról. Ez 4 %-os keretösszeg, amit előre meg kell
finanszírozni és az elszámolást követően kapják vissza. Igénybe lehet venni projektmenedzser
költséget is. Ebben az esetben bér és járulékot lehet elszámolni, annak arányában, amennyi
időt fordít az adott személy a projektre.
Szél Miklós elmondta, lezajlott a TIOP-1.1.1-es pályázat. 127 nappal a számla benyújtását
követően, a 60 nap helyett, a szállító hozzá is jutott a pénzéhez. A közbeszerzés és a
nyilvánosság költségei utófinanszírozásúak voltak. Ezzel az új pályázattal kiegészítve az
iskolafelújítás kerek egésszé válna. Az utóbbi időben a Sas Tündével ő többet találkozott,
mint néhány kollégájával. Az előző projektben a közbeszerzéssel kapcsolatban akadtak
problémái. A leszállított eszközök után különböző technikai problémák miatt szeptember 12én tudtak fizetni. Ezért a szállító késedelmi kamatot számolt fel. Az elszámolásra 60 nap állt
rendelkezésre, a mi elszámolásunk a 60. napon történt meg. Javasolta a pályázat benyújtását, a
technikai részletek megbeszélését követően akár az Aventis is készítheti a pályázatot.
Javasolta, hogy legyen projektmenedzser Csehné Kovács Judit személyében.
Papp András szeretné az igazgató asszonyt megkérni arra, hogy az egész rendszer
működéséből tartsanak a képviselőknek egy bemutatót, mert szerinte még jelen pillanatban
sem üzemel a dolog. Nem működik a feleltető rendszer, akadozik a táblarendszer. Jobb
beszállítóval nem okozhat problémát a beszerzés.
Csehné Kovács Judit úgy gondolja, hogy mindenképpen ki kell használni az informatikai
lehetőségeket. Úgy látja, hogy még igen is fejleszteni kell. Számítógép alapú nyelvi labor
felszerelése nagyon jó volna. Az előző pályázaton nyert eszközök működése elindult,
rendelkezésre áll. El kell mondani azt is, hogy nem minden kolléga használja az eszközöket, s
aki használja az sem teljes mértékben aknázza ki a lehetőségeket, mert az oktatás során kapott
információk kevésnek bizonyultak. Alapvető gond van az internetes hálózattal.
Papp András nem érti, hogy miért kér a cég késedelmi kamatot, ha a 15 milliós eszköz egy
része nem működik?
Szél Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy hiánytalanul itt van minden eszköz. Nincs
megtelepítve a nyelvi teremben a nyelvoktató program.
Veres Lajos kérdezte, hogy hány gyereknek, melyik osztálynak szeretnék ezt biztosítani?
Egyáltalán kik jöhetnek itt szóba?
Csehné Kovács Judit válaszában elmondta, másodiktól tudnák használni a laptopokat.
Felsőtelekesen kimondottan szükségesnek tartaná minden egyes gyermek számára, mivel ott
nem épült számítástechnikai terem. Kb. 300 gyerekről lenne szó.
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Földesi Norbert hangsúlyozta, van egy helyzet, van egy késedelmi kamatos számla, amelyet
meg fognak vitatni és meg fognak oldani. Ha azt mondják a beszállítónak, hogy a projekt
szállítói finanszírozású, + számolni kell a késedelmes fizetéssel, lesz olyan cég a piacon, aki
ezt bevállalja.
Sas Tünde felhívta a figyelmet arra, hogy előnyben részesítik azokat az önkormányzatokat,
akik még nem nyújtottak be TIOP-os pályázatot és LHH-sok. Rudabánya a mostani tervezet
szerint október 17-én nyújthatná be a pályázatát. Az önkormányzat szempontjából nem
mindegy, hogy ki a szállító. Ha belemennek egy nyílt közbeszerzési eljárásba, akkor akár
honnan jöhet szállító, és ez nem biztos, hogy előnyös az önkormányzat szempontjából. 25
millió alatt olyan beszállítót hívhatnak meg, akinek jó referenciái vannak.
Csehné Kovács Judit nem annak a híve, hogy minden áron, minden gyereknek legyen
laptopja. Meg tudják húzni azt a határt, hogy 25 millión belül maradjanak.
Vaszily Csaba azt kérdezte, hogy sikeres pályázat esetén, jelen szabályozás szerint, mikorra
várható az eszközbeszerzés?
Sas Tünde válaszában közölte, ezt előre nem lehet tudni, a 2007-es pályázat is csúszott, mivel
központi közbeszerzést akartak lebonyolítani.
Szobota Lajos kérte a képviselő-testület tagjait, döntsenek a pályázat benyújtásáról.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
77/2011. (IX. 26.) Kt. határozat
Tárgy: TIOP-1.1.1-11/1. Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázat benyújtása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be a TIOP-1.1.1-11/1.
Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a
közoktatásban című pályázatra.
A pályázat elkészítésével az Aventis Consult Kft-t bízza
meg.
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés
aláírására.
Határidő: október 10.
Felelős: polgármester
Második napirendi pont tárgya: Az iskolai étkeztetés során felmerült problémák
megbeszélése
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
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Szobota Lajos elmondta, szeptember 01-től indult az 1-2 évfolyamon az iskolaotthonos
oktatás, bejött a felsőtelekesi felső tagozat. Ez plusz étkezési főket jelent. A konyha
kapacitása véges, már a gázos főzés lehetőségét bővíteni nem tudják, ezért beszerzésre került
2 db villanyzsámoly.
Dr. Sallai Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy 2010. szeptember 01-től átveszi az állam az
oktatást. Biztos az, hogy tőlünk fogja megrendelni az étkezést?
Vaszily Csaba hiányolta a megbeszélésről az élelmezés vezetőt. A konyha dolgozóinak az
lenne az érdeke, hogy a jelenlegi állapot megmaradjon. Sosem kértek túlórát, jutalmat,
bármilyen munkát elvállalnak, csak maradjon meg a helyük.
Hadobás Sándor kérdezte, hogy ahol most a konyha van, annak a résznek a bővítése nem
képzelhető el? Szerinte ez lenne a legolcsóbb megoldás.
Veres Lajos egyetértett a Hadobás úrral, azonban a szálló vendégek étkeztetése reggeli, ebéd
és vacsorából áll, nem csak ebédből. Ezért lenne célszerű a szálló épületében az új konyhát
kialakítani.
Szél Miklós elmondta, azzal, hogy az óvodai csoport elköltözött, valóban nagyobb lett a hely.
Véleménye szerint is várjanak a döntéshozatallal, mert nem tudni mit akar az állam.
Szobota Lajos összegzésében kifejtette, a szeptemberi iskolakezdés hozott gondokat,
problémákat, de azokat meg tudták oldani. Úgy néz ki, hogy a konyha is le tudja főzni a
szükséges adagot. Amennyiben pályázati lehetőség adódik a benti étterem rész kialakítására,
azt meg fogják ragadni.
Harmadik napirendi pont tárgya: IKSZT pályázattal kapcsolatos feladatok megbeszélése
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Szobota Lajos elmondta, a kiküldött előterjesztésből láthatják, hogy az MVH 45.278.483.-Ft
támogatásban részesítette az önkormányzatot. A pályázat a Művelődési Ház alsó szintjén
történő különböző helyiségek kialakítását finanszírozza, illetve a működtetés egy részét 3
évig. Közel 10 millió forint önrész szükséges, illetve a legnagyobb probléma, hogy az egész
pályázat utófinanszírozású. Szerinte az önrészből több mindent meg tudnának valósítani a
pályázaton kívül. Sokkal fontosabb feladatuk lesz Rudabányán, mint hogy ezt megvalósítsák.
Veres Lajos sem javasolta a pályázat megvalósítását, mivel ha belemennének a beruházásba
akkor Rudabánya belső arculatával semmit nem tudnának kezdeni. Joggal várja el a lakosság,
hogy a központi részen a járdákat, tereket csinálják meg.
Papp András javasolta, hogy kérjenek egy támogatási szerződés-tervezetet, mert ennek
hiányában nem tudnak dönteni. Ettől függ a képviselő-testület döntése.
Szobota Lajos tájékoztatta a Papp képviselő urat arról, hogy az MVH nem küld, nem köt
támogatási szerződés, a támogató okirattal jött létre a „szerződés”. Félévente kiadnak egy
MVH-s közleményt, amelyben szabályozzák az IKSZT elszámolását. Javasolta, köszönjék
meg a támogatást, de nem kívánják igénybe venni. Kérte a képviselő-testület döntését.
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
78/2011. (IX. 26.) Kt. határozat
Tárgy: IKSZT működtetésére nyert pályázatról
lemondás
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést.
Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete miatt sem a
saját részét, sem a pályázaton nyert 45 millió forintot
nem tudja megelőlegezni.
Fenti indokok miatt a képviselő-testület úgy döntött,
hogy nem kívánja megvalósítani a pályázatot.
Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról az
MVH-t értesítse.
Határidő: október 15.
Felelős: polgármester
Negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok
Szobota Lajos elmondta, közel 13 éve csatlakoznak a BURSA HUNGARICA
ösztöndíjpályázathoz. 5 Eft-tal támogatja az önkormányzat a felsőoktatásban tanuló fiatalokat.
Javasolta, hogy az idén is csatlakozzanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
79/2011. (IX. 26.) sz. határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához
Rudabánya Város Önkormányzata a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.
évi fordulójához csatlakozik.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
csatlakozási szándékról a nyilatkozatot küldje meg az
OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya részére.
Határidő: szeptember 30.
Felelős: polgármester
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Szobota Lajos elmondta, a kazincbarcikai Rendőrkapitány úr, Dr. Toldi Tóth Gábor kéri a
képviselő-testület támogatását a rudabányai Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezéséhez.
Takács Viktor Dániel úr jelenleg megbízott parancsnokként látja el feladatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
80/2011. (IX. 26.) Kt. határozat
Tárgy: Rudabányai Rendőrőrs parancsnokának,
Takács Viktor Dániel úr kinevezésének
támogatása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja Takács Viktor Dániel úr kinevezését a
rudabányai Rendőrs parancsnokának.
Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról a
Kazincbarcikai Rendőrkapitányságot értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szobota Lajos elmondta, felmerült annak a kérdése, hogy a rendőrségi hálózat nem minden
esetben működik. Többször vannak a Rendőrségen is olyan helyzetek, hogy a saját autójukat
sem érik el. Olyan kéréssel fordultak önkormányzatunkhoz, hogy nem tudnánk-e egy telefont
biztosítani a számukra, amely csak hívást fogad, kezdeményezni nem lehet róla. Ő ennek a
kérésnek eleget tett. A száma: 20/990-8747. Ez publikálni fogják a lakosság körében is.
Az elmúlt napokban 3 fa kivágására került sor. Az egyik az Óvoda utca bejáratánál, amely a
Közútkezelő feladata lett volna, de ők köszönték szépen nem kívánták kivágni. Hozzájárultak
a fa kivágásához, mivel már balesetveszélyes volt, és a faanyag az önkormányzat tulajdonába
került. Ennek a fának a kivágása 50 Eft-ba került. A benti temetőben vágtak még ki 2 db fát, a
kerítés közelében lévőt, valamint az ülőalkalmatosságnál találhatót, ezek költsége 60 Eft volt.
Papp András kérte, hogy az új óvoda telekhatár viszonyait nézzék meg, ha szükséges
közigazgatási határozattal szerezzenek érvényt jogaiknak.
Dr. Sallai Árpád ígéretet tett a kérdés tisztázására.
Vaszily Csaba a szőlőtulajdonosok nevében köszönetét fejezte ki az út rendbetételéért.
Megkeresték ma is a tájház mellett lakó emberek, hogy nagyon sok ott a patkány. Egy
komolyabb rágcsáló irtást lehetne-e végezni? Elég sok olyan magánporta van, amely üresen
áll, de méteres gaz van benne. Az elhagyott portákat rendbe kellene tenni, ezeken fűnyírás
tevékenységet kellene végezni. Van az önkormányzatnak egy köztisztasági rendelete, ebben
szabályozva van a kerti hulladék égetésének a lehetősége, ennek érvényt kellene szerezni. A
kültéri kamerák ügyében kapott ígéretet, hogy áll ez a dolog?
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Dr. Sallai Árpád válaszában elmondta, hogy rákérdezett a kapitány úrra, aki az a
tájékoztatást adta, hogy folyamatban van a pályázat kiírása. Az elhagyatott portákat
közmunkára ítéltekkel rendbe fogja tetetni.
Veres Lajos kérte, hogy a NOÉ PIZZÉRIA tulajdonosát is szólítsák fel a telek háta mögött
található patak tisztítására, mert annak idején ezt vállalta.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos a rendkívüli nyílt ülést 17,15 órakor
bezárta.

K. m. f.

Szobota Lajos
polgármester

Dr. Sallai Árpád
címzetes főjegyző
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