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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én, de. 

    10,00 órától megtartott nyílt üléséről. 

 

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

    Papp András, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok, összesen 6 fő. 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Csehné Kovács Judit intézményvezető 

  Szabóné Dobi Andrea mb. Szoc. Szolg. Vezető 

  Takács Csaba Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető 

  Mega András RNKÖ elnök 

 

Szobota Lajos polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön üdvözölte a 

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 6 fő 

megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Szél Miklós képviselő társuk késését 

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

szerint fogadott el: 

 

N a p i r e n d : 

 

 T á r g y :        E l ő a d ó : 

 

1./ A szociális gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása Szobota Lajos 

          polgármester 

 

2./ A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati   Szobota Lajos 

     rendelet megalkotása       polgármester 

 

3./ Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. üzleti terv elfogadása Szobota Lajos 

          polgármester 

 

4./ Rudabánya Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Szobota Lajos 

     szóló rendelet megalkotása      polgármester 

 

5./ Indítványok, javaslatok 

 

Napirend előtt: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között  

    történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos felkérte a Pénzügyi- és Szociális Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a 

képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról. Amennyiben van olyan képviselő-testületi tag, aki 

nem tett eleget ezen kötelezettségének, az a napirendek tárgyalásában részt vehet, de a 

döntéshozatalban nem. 

 

Hadobás Sándor a Pénzügyi- és Szociális Bizottság elnöke arról tájékoztatta a jelenlévőket, 

hogy Szél Miklós képviselő úr kivételével január 31-ig minden képviselő-testületi tag eleget 

tett törvényi kötelezettségének. 
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Szobota Lajos polgármesteri jelentésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a lejárt 

határidejű határozatokról. A járásokkal kapcsolatos kezdeményezésükre még semmiféle 

választ nem kaptak. A város területén január 31-vel megszűnt 30 fő közfoglalkoztatása. 

Február 01-től 10 fő alkalmazására kaptunk lehetőséget úgy, hogy 4 hónapra kaptunk 5 főt, 

lecsökkentettük a foglalkoztatás idejét 2 hónapra, ezáltal tudtunk 10 főt felvenni. Folynak a 

hóeltakarítási, síktalanítási munkálatok. Április 01-vel indul a Start munkaprogram. Ezen 

belül 3 projekt indul, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a belterületi utak 

karbantartása, felújítása, valamint a vízelvezető árkok rendbe tétele. Írásban még nem kaptunk 

választ a pályázat elfogadásáról, de a szóbeli információ már rendelkezésre áll. Ez egy 

különleges program, 100 %-os támogatást biztosít a bérek tekintetében, közel 40 millió 

forintot dologi kiadásokra, eszközök beszerzésére. A Bódva-Szuhavölgyi Kft. is indítja a 

„vasutas programot”. Az elmúlt ülésen már tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a VÁTI 

ellenőrzésről. Az orvosi rendelő tekintetében a kért hiánypótlásnak eleget tettek. Az iskola-

óvoda esetében február 20-ig vállalta a kivitelező, hogy a hiányosságokat pótolja. Ezt 

követően várható az egy éves garanciális bejárás. Január 26-én a rendőrségi Alapítvány tartott 

városunkban egy tájékoztatót, ahol az érintett polgármesterek közül nagyon kevesen jelentek 

meg, inkább a vállalkozók képviselték magukat. Támogatást kértek a rendőrség működéséhez. 

Több vállalkozó is jelezte, hogy támogatni kívánja a rendőrőrs munkáját. Az elmúlt 

időszakban felpörögtek az események, több pályázat is előkészítés alatt áll. Az indítványok, 

javaslatok között fogja kérni a képviselő-testület döntését ezekre vonatkozóan. A Tonda Boys 

egyesül a Leader programban nyert pályázatot az épület fűtéskorszerűsítésére, valamint az 

épület felújítására. A kivitelezési munkálatokat a Kft. végzi. A Szociális Szolgáltató Központ 

felújítására a pályázatot befogadták, minimális hiánypótlást írtak elő.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgy: A szociális gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Az elmúlt ülésen a 

képviselő-testület az „intézményi térítési díj %-ban” határozta meg a kedvezményes 

étkeztetésért fizetendő díjat, a Kormányhivatal kezdeményezte, hogy a rendeletben a 

„kedvezmény mértékét” határozzuk meg. A Bizottság előzetesen tárgyalta a napirendet, 

felkérte az elnök urat, hogy ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor a bizottság elnöke közölte, a bizottság egyetértett a rendelet módosításával. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – megalkotta a 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletét, a szociális 

gondoskodásról szóló 4/1997. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Második napirendi pont tárgya: A gyermekétkeztetés térítési díjáról önkormányzati 

rendelet alkotása 
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Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, ezzel a témával is foglalkozott előző ülésén a képviselő-testület, 

határozatot hoztak a díjakra vonatkozóan. Ezt a határozatot módosítani szükséges, mivel a 

gyermekétkeztetés térítési díját rendeletben kell szabályozni.  A Bizottság előzetesen tárgyalta 

a napirendet, felkérte az elnök urat, hogy ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor a bizottság elnöke közölte, a bizottság egyetértett a rendelet módosításával. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Szobota Lajos kérte először a határozat módosításáról döntsenek. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2012. (II. 14.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Az étkezési térítési díjak meghatározásáról szóló 

  2/2012. (I. 24.) Kt. határozat módosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

étkezési térítési díjak összegét 2012. február 1. napjától 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Munkahelyi étkezés: 370.-Ft + ÁFA = 470.-Ft 

Vendég étkezés: 670.-Ft + ÁFA = 850.-Ft. 

 

Határidő: 2012. február 01. ill. folyamatos 

Felelős:  polgármester, int. vez. 

 

Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését a rendelet megalkotásáról. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – megalkotta a 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a 

gyermekétkeztetés térítési díjáról. 

 

A 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Rudabánya Városüzemeltető Non-profit Kft. üzleti terv 

elfogadása 

 

Előadó: Takács Csaba 

    ügyvezető 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezte az 

ügyvezető urat, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? 
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Takács Csaba közölte, a tegnapi bizottsági ülésen tárgyalták az üzleti tervet. Volt egy elírás, 

amelyet az egyik bizottsági tag vett észre, ezt javították, valamint csökkentették a szociális 

juttatás mértékét. Ezáltal az önkormányzati támogatás mértéke 1,2 millióval csökken. A kért 

összegből szeretnék ellátni a kötelezően ellátandó feladatokat. Ezen számok tükrében képesek 

lesznek megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyet a képviselő-testület támaszt. A 2012-es 

év közfoglalkoztatás megvalósítása nem lesz egyszerű feladat. 129 fő munkájának 

koordinálását kell majd ellátniuk.  

 

Hadobás Sándor a bizottság elnöke, kifejtette, a bizottság ülésén arról tájékoztatta őket az 

ügyvezető igazgató úr, hogy 5 %-os bérfejlesztést kíván végrehajtani, név nélkül ismertette a 

béreket. Tulajdonképpen a dolgozók végzettségének, életkorának megfelelnek a bérek. Az 5 

% nagyjából infláció követő. Kérdések merültek fel a zöldfelület kezeléssel, temetőkkel 

kapcsolatban. Konyha Béla bizottsági tag nem találta elég részletesnek a költségvetés 

bizonyos részeit. A bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést. 

 

Megérkezett Szél Miklós képviselő úr, aki leadta Hadobás Sándor elnök úrnak a 

vagyonnyilatkozatát, ezáltal teljes jogkörben vehet részt a képviselő-testület munkájában.  

A jelenlévő képviselők száma 6 főről 7 főre módosult. 

 

Papp András felhívta a figyelmet arra, hogy a bizottsági ülésen még egy lényeges dologról 

szó volt. Elkészült egy olyan költségvetés, amely egyik része részletezve van, a másik nincs. 

Az összes bérköltség az önkormányzatra van terhelve, a vállalkozási tevékenységnél nincs 

bérköltség tervezve. Nincs háttérszámítás, mi alapján tervezett a vezető annyit, amennyit. A 

gépkocsi futásoknál is ketté kellene választani a vállalkozási és az önkormányzati 

tevékenységet. Kérte, hogy ezt vegyék továbbra is figyelembe. Az előző években is szó volt 

róla, hogy bizonyos feladatokat pontosabban határozzanak meg. Vegyék először a „zöld” 

munkákat. Arról volt szó, hogy prioritásokat fognak meghatározni, melyik területet mikor, 

hányszor vágják. Ez a mai napig nem készült el. Ugyan ez van az árkok tisztításánál is. Ha 

nem mondják meg, hogy mit kell csinálni, akkor azt csinálnak amit akarnak. Ha ezek pótlásra 

kerülnek, akkor javasolja az üzleti terv elfogadását. Ezen felül még fontos dolgokban kellene 

dönteni. Meg kell találni annak a módját, hogy a Kft. alaptőkéjét megemeljék. Azt is említette 

már, hogy van egy szállodánk, amely az évek során szépen alakul, ehhez kapcsolódik az 

étkeztetés problémája. Az ebéd kiszállítása nem bevétel a kiadási helyen, a Szociális 

Szolgáltatónál jelentkezik. Már javasolta, hogy a szálláshely üzemeltetésére és a 

közétkeztetési feladatok ellátására létre kell hozni egy nonprofit kft-t. Lényegében nem 

változna semmi, csak a felügyeleti szerve változna a konyhának. 

 

Takács Csaba válaszában elmondta, a költségvetés tervezetében ketté vették a vállalkozást és 

az önkormányzati támogatást. Az önkormányzati támogatás az önkormányzat kötelezően 

ellátandó feladataihoz hozzárendelt összeg. Mindenki közös érdeke, hogy ki tudják egészíteni 

a költségvetésüket a vállalkozási tevékenységükkel. Ha megkapják a támogatást olyan 

helyekre fordítják, amely az önkormányzat feladata. Ezért nem látja nagy jelentőségét annak, 

hogy külön bontsák meg a vállalkozásra eső bért. Közel 34 milliós főösszegről beszélnek, 

nem gondolja, hogy a 1,5 milliós bér fogja pontosítani az adatokat. A háttérszámítások 

természetesen elkészültek, ha kéri a képviselő-testület prezentálni fogja. Az előző évi 

tényszámok alapul vételével tervezte az évet. A zöldfelület kezelése tényleg több éve 

probléma, többször felvetődött a kezelés minősége, gyakorisága és más egyéb. A Kft. feladata 

az önkormányzati területek rendben tartása lenne. Mindenki számára tiszta kell hogy legyen, 

nem csak önkormányzati területet vágnak. Nagyon kevés ember van Rudabányán, aki előveszi 

a fűnyíróját, pedig minden tulajdonos törvényben előírt kötelezettsége a maga előtti terület, 
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vízelvezető árok tisztántartása. Ha meg lenne az a késztetés az emberekben, hogy a saját 

területüket levágják, akkor ezek a területek felszabadulnának és átcsoportosíthatnák a 

munkaerőt. Másképp ez a probléma nem fog megoldódni, csak akkor, ha az itt lakók erre a 

feladatra több energiát fordítanának. A Start munkaprogram finanszírozásáról gondolkodni 

kellene. Ahhoz, hogy a tervezett munkákat elvégezzék, meg kell előlegezni a dologi 

kiadásokat. Útépítési stb. feladatok lesznek, amelyekhez szükséges a tervezett eszközök, 

gépek beszerzése. Mindezzel együtt úgy gondolja, hogy sikerre fogják tudni vinni a 

programot. 

 

Szobota Lajos információi szerint a február elején indult Start munkaprogramnál a dologi 

kiadások 70 %-át előre megfinanszírozták. Remélte, hogy ez így lesz áprilisban is, és akkor 

nem lesz probléma az eszközbeszerzés. Fontos kérdés az is, hogy a 129 ember bérét hogyan 

tudják majd kifizetni. Kapnak majd előleget, de ha az előleggel a következő hónapban el kell 

számolni, akkor a következő havi bérfizetés nem kis kihívást fog jelenteni. 

 

Dr. Sallai Árpád hozzáfűzte, a jelenlegi szabályozás szerint heti bérfizetési kötelezettség 

van. A kistérségen keresztül keresik meg a minisztériumot azzal, hogy legyen lehetőség havi 

bérfizetésre. 

 

Vaszily Csaba véleménye szerint ez a beszélgetés nem fogja megoldani a problémákat, 

komoly tervet kell készíteni. A kisegítő mezőgazdasági tevékenység kapcsán hiányolta, hogy 

nem tartalmazza a tervezet a Kft. által befogott kutyák tartását. A temetővel kapcsolatos 

feladatokból hiányolta, hogy a falusi temető körbekerítése nincs betervezve.  

 

Szobota Lajos kifejtette, a falusi temető bekerítése többször szóba került, de a jelenleg 

megvásárolt eszközök a benti temetőhöz kerültek beszerzésre. A kutya kennel kialakítása 

tényleg nem szerepel. Már csak azt kellene megmondani, hogy honnan vegyenek rá 

előirányzatot. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak erre a dologra és terület is kell hozzá. Ő 

már 3 éve kistérségi szinten próbál megoldást találni erre a kérdésre. Egyedül egy település 

nem fogja tudni megoldani. Többször felvetődött a síkosságmentesítés, zöldterület kezelés. 

November elején Nagymányokon járt, amely akkora település mint Rudabánya, széles 

nemzetiségi összetétellel. Körbevezette őket a polgármester úr, és meglepődve tapasztalta, 

mennyire rendben van tartva a közterület. 15-20 fő közfoglalkoztatotti létszámmal dolgoznak, 

és csak az önkormányzati területekre kell figyelniük. Minden tulajdonos maga előtt az út 

széléig levágja a füvet, rendben tartja a területét. Ha ennek a kötelezettségének véletlenül 

valaki nem tesz eleget, egymást szólítják fel az emberek. Rudabányán is fel lehetne fogni a 

kaszát mindenkinek. Véleménye szerint el fog telni még egy pár év, mire Rudabánya 

lakossága is felnő erre a szintre. Meg kell próbálni az embereket rávenni arra, hogy a saját 

portájuk előtt tegyenek rendet. A Kft-nél az alaptőke emelés dolgát még át kellene gondolni, 

nem szabad elkapkodni. A bérköltség felosztása nem egyszerű dolog, de amennyiben 

szükségesnek látja a képviselő-testület meg lehet oldani.  

 

Szél Miklós úgy gondolja, hogy a bér és a kocsifutás kb. 80 %-ban az alaptevékenységhez, 20 

%-ban a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik. Tehát innen már csak technikai kérdés a 

felosztás, a szándék az, hogy 1-1 tevékenységhez kapcsolódjon a kiadás. Teljesen külön 

könyvelni nem tudják, de a költségvetésben szerepeltetni így célszerű. Az alaptőke emelés 

neki is végig futott az agyán, nyilván nem most, amikor hiánnyal küszödnek, de érdemes 

gondolkodni rajta. Ha a vállalkozás olyan hasznot, vagy eredmény produkál, akkor célszerű 

az alaptőkét megemelni. Szóba került az étkeztetés problémája. Olyan változásokat hoz a 

2012-es év, hogy szükséges végig gondolni, meghagyják-e a jelenlegi helyzetet. Célszerű 

lenne külön szervezetet létrehozni erre a feladatra. Azt csak megtippelni tudják, hogy ha 
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átveszi az állam az iskolát, a konyhával mi lesz? Szerinte az állam nem fogja átvenni a 

konyha üzemeltetését. Megoldási módozatokat kellene kimunkálni. Jön a tavasz, a Kft. 

készítsen egy fűnyírási ütemtervet és tartsa magát hozzá. Vegyék előre azt ami a 

kötelezettségük, a többi terület esetében szólítsák fel a lakosságot. Nagyon régi probléma a 

kutya kérdés. 1-1 régiónak az összefogásával kellene megoldást találni. Jegyző úr és 

polgármester úr ezeken a fórumokon próbáljanak meg javaslatokkal élni.  

 

Szobota Lajos szerint az étkeztetés problémájára időt kell fordítani. Külön szervezetet lenne 

célszerű létrehozni, megkeresni a pályázati lehetőségeket. A kutya befogása, tartása külön 

probléma, de még senki nem mondta meg, honnan vegyenek rá pénzt. Csak külterületen lehet 

megvalósítani, be kell szerezni a szükséges engedélyeket hozzá. A Kft. üzleti tervében a 

vállalkozási tevékenységet szétbontják, amennyiben igénylik, erre külön előterjesztést kérnek. 

 

Takács Csaba azt kérte, hogy ne ők határozzák meg a prioritásokat. Írják elő neki, hogyan 

végezze a munkáját. A volt varroda épületének a vízszigetelési munkálatait felmérette egy 

vállalkozóval, mert a talajból szívja fel a vizet az épület. Ennek a problémájáról is beszélni 

kellene.  

 

Szobota Lajos javasolta, hogy a Kft. üzleti tervének elfogadását napolják el azzal, hogy a 

vállalkozáshoz rendeljenek bérköltséget, illetve a zöldterületek kezelésére prioritást 

határozzanak meg. Kérte a képviselő-testület döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – 

2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2012. (II. 14.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Rudabánya Városüzemeltető Nonprofit Kft. 

  Üzleti Terv elfogadásának elnapolása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti Tervét 

megtárgyalta, annak elfogadását elnapolja. 

 

Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a tervezett 

vállalkozási tevékenységhez bérköltséget rendeljen 

hozzá, valamint a zöldterületek kezelésénél tegyen 

javaslatot prioritásokra. 

 

Határidő: február 17. 

Felelős:     ügyvezető 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Rudabánya Város Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, a tegnapi nap folyamán tárgyalta a költségvetési javaslatot a 

Pénzügyi Bizottság. A Bizottsági ülésen felvetődött, hogy nem tudják a munkatervet tartani. 

Sajnos a költségvetési rendelet csúszása azért jelentkezik, mert későn jutottak információhoz. 
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Kicsit későbbi időpontban kapták meg az anyagot, de át tudták nézni az előterjesztést. Sok 

minden változik 2012-ben, talán az egyik legfontosabban, hogy a Kormány 2011 márciusában 

hozott egy rendeletet, miszerint forráshiányos költségvetést az önkormányzatok nem 

fogadhatnak el 2013-tól. Azonban senki nem tett annak érdekében semmit, hogy az 

önkormányzatok ezt meg tudják tenni. Rudabánya költségvetése továbbra is forráshiánnyal 

küzd. 628674 Eft bevétellel számolnak, 758457 Eft kiadással terveznek. 129873 Eft a hiány a 

költségvetésben. 2012 évben az intézmények elkülönítetten gazdálkodnak, külön alszámlát 

kell nyitni mindenkinek, havonta arra kapják meg a normatívát. A Hivatalnak az lesz a 

feladata, hogy biztosítják a normatíván felüli összeget. 2012 az utolsó olyan év, amikor még 

tudnak ÖNHIKI-re pályázni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta a 

tervezetet. Felkérte a Bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, tegnapi ülésén a Bizottság véleményezte a tervezetet és 

összességében 1 ellenszavazattal javasolta, hogy a mai ülés elé kerülhessen. A legfőbb 

szempont, ami elhangzott, a Bizottság az idén is 15 %-os féket javasol betenni. Felmerült itt is 

a megfelelő háttérszámítások kérdése. Erre a felvetésre megkapták a választ. A szöveges 

indokolásban részletesen szerepelnek az adatok, másrészt a Hivatal olyan kritikus helyzetben 

volt, hogy csütörtök délután 2 órakor küldte át az iskola a költségvetését, azt még össze kellett 

dolgozni, hogy pénteken ki tudják küldeni az anyagot. Kérdésként merült fel a cafetéria és a 

béren kívüli juttatás. A Bizottság azt javasolta, hogy mind a két dolog maradjon a költségve-

tésben. Február 01-től új költségvetési rendben kell működniük, ennek a módjait még 

tanulják, a szükséges feltételek biztosítása még folyamatban van. Az intézményvezetők is 

érdekeltekké válnak abban, hogy takarékosabban gazdálkodjanak, mert ha elfogy a normatíva, 

nem lesz miből fizetni. Február 15-ig meg kell kezdeni a költségvetés tárgyalását, 30 napon 

belül el kell fogadni. 

 

Szobota Lajos hozzáfűzte, a bizottság is úgy javasolta a rendelet elfogadását, hogy a béren 

kívüli juttatást egységesítsék. A köztisztviselők esetében a Ktv. írja elő a cafetériát, a többi 

foglalkoztatottnál 6650.-Ft-os béren kívüli juttatást javasolnak.  

 

Papp András hangsúlyozta, tényleg nincsenek döntési kényszerben. Javasolta, hogy kezdjék 

el a költségvetés tárgyalását, amikor sikerül tisztázni a felmerült kérdéseket, átdolgozva, 

lefűzve kapják meg ismét az anyagot. Miért is javasolja ezt? Több minden nincs egyértelműen 

tisztázva ebben a költségvetésben. A bizottsági ülésen azt mondták, hogy javasolják a hitel 

felvételét. A közművelődési ház és könyvtár költségvetése két helyen is megtalálható. A 

könyvtár külön szakfeladaton van tervezve. Felmerült az ebédszállítás díja, kinek a bevétele, 

kinek a költsége? Minden intézmény maga gazdálkodik a megadott pénzből. Nem látja a 

konyha teljes bevételét. Képzeljék el, hogy a konyhát a Kft. működteti. Akkor neki az lesz a 

bevétele, amit ő leszámláz. Neki az a bevétele, amiért ő előállítja. A kiadási oldal a bér, a 

közteher, a rezsi. Javasolta, hogy egységesen 200 Eft legyen a cafetéria összege. E szerint a 

költségvetés szerint nincs felhalmozási bevétele az önkormányzatnak. 

 

Vaszily Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a Kft-nek nyújtott támogatási összeg csökken, 

ezért a költségvetés 1/B. táblája is módosításra kell kerüljön. E mellett javasolta, hogy vagy 

oldalanként, vagy táblázatonként menjenek végig a tervezeten.  

 

Szél Miklós elmondta, bizonyos része a rezsinek meg van tervezve az étkezés díjánál, illetve 

a konyhánál. Az összes gyermek, az iskolaotthonos, napközis, menzás az iskolánál, az óvodás 

az óvodánál van tervezve. Elég sok helyről áll össze ez a pénz. Ha a Kft. fogja üzemeltetni a 

konyhát, akkor lesz tiszta a kép, mert mindenüvé kiszámlázásra kerül az összeg.  
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Csehné Kovács Judit rámutatott arra, hogy a telekesi tagintézménynél teljesen eltérő 

összeggel számolnak. 

 

Szobota Lajos közölte, az étkeztetés költségeit, a bevételi és kiadási oldalát nem látja a 

képviselő-testület. Erről a tételről lehet készíteni egy külön táblázatot, amely magában foglal 

mindent. Az intézmények költségvetésénél tárgyalják át újra. A költségvetés tárgyalását 

megkezdték, bizottsági ülésre ismét elő kell készíteni az anyagot. Javaslat érkezett a cafetéria 

egységesítésére, ez jelentős forráshiányt fog eredményezni. A megoldási lehetőséget is tegyék 

hozzá.  

 

Veres Lajos egyetértett azzal, hogy az étkeztetésről készüljön egy külön kimutatás, de a 

cafetéria egységesítésével nem értett egyet. A 130 milliós hiányt még jelentősen tetézné ez a 

kiadás. Ő ezt személy szerint nem tudja megszavazni, mert ezt képtelenség kigazdálkodni. 

Tegnap a bizottsági ülésen megegyeztek a béren kívüli juttatás összegében, mely 6.650.-Ft.  

 

Szél Miklós hangsúlyozta, ha hoznak valamilyen döntést, azt év közben nehéz módosítani. A 

köztisztviselőknél kötelező a cafetéria. A minőségi munkavégzésért járó díj sehol nem volt 

kifizetve pénz hiányában. 

 

Szobota Lajos javasolta, hogy a költségvetési rendelet megalkotását napolják el. A rendelet-

tervezet kerüljön átdolgozásra úgy, hogy az intézményi költségvetések átláthatóak legyenek, 

az étkeztetésről készüljön egy külön táblázat, amelyben egyben látszik a bevételi és kiadási 

oldal. Számolják át a cafetériát minden dolgozóra vonatkozóan. Kerüljön külön kimutatásra 

az étkeztetés szállítási költsége. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2012. (II. 14.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Rudabánya Város Önkormányzatának 2012. évi 

  költségvetéséről szóló rendelet megalkotásának 

  elnapolása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 

tárgyalását megkezdte, annak folytatását elnapolja. 

 

Felhívja a polgármestert, az intézményvezetőket, hogy a 

rendelet-tervezetet, az intézményi költségvetéseket 

dolgozzák át úgy, hogy azok átláthatóak legyenek. 

 

Készüljön külön kimutatás az étkeztetés bevételi és 

kiadási oldaláról, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó 

kiszállítási díjról. 

Az önkormányzat minden dolgozójára vonatkozóan 

kerüljön kiszámításra az évi 200.000.-Ft mértékű 

cafetéria. 

 

A költségvetési rendelet-tervezetet a képviselő-testület 

2012. február 24-én tartandó ülésén tárgyalja újra. 
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Határidő: 2012. február 17. 

Felelős:     polgármester, intézményvezetők 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 

 

Szobota Lajos elmondta, a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0046. sz. projekt szociális 

szolgáltatásainak komplex fejlesztésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításának, az 

ajánlattételi felhívás és annak kiküldésével kapcsolatban az írásos előterjesztést mindenki 

megkapta. A Bizottság előzetesen ezt a napirendet is tárgyalta, felkérte a bizottság elnökét, 

ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor kifejtette, a bizottság 1 ellenszavazat mellett támogatta az előterjesztést. 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Papp András javasolta, hogy a képzés helye Edelény helyett Rudabánya legyen. Ez már 

javításra is került. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2012. (II. 14.) Kt. határozat 

 

Tárgy: A TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0046. sz. projekt  

  szociális szolgáltatásainak komplex fejlesztésre 

  irányuló közbeszerzési eljárás megindítása, az 

  ajánlattételi felhívás jóváhagyása 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő 

Testülete megtárgyalta a „Döntés a TÁMOP-5.1.3-09/2-

2010-0046 projekt szociális szolgáltatásainak komplex 

fejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárás 

megindításának, az ajánlattételi felhívás és annak 

kiküldésének jóváhagyásával kapcsolatosan” tárgyú 

előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

1. Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő 

Testülete egyetért A „TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-

0046 projekt szociális szolgáltatásainak komplex 

fejlesztésére irányuló” közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával, a mellékletként csatolt „Szociális 

szolgáltatások komplex fejlesztése (TÁMOP 

5.1.3-09/2-2010-0046)” tárgyú ajánlati felhívás 

tartalmával és elfogadja azt. 
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2. Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő 

Testülete egyetért azzal, hogy három szervezet 

számára: IBS Management Nonprofit Kft., 

Progan Kft. és a Training and Consulting Kft. 

számára az ajánlattételi felhívások kiküldésre 

kerüljenek 2012. 02. 15. nappal és így a 

közbeszerzési eljárás lefolytatása megkezdődjön.  

 

Határidő: február 15. 

Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, lehetőség van testvérvárosi találkozók szervezéséhez pályázatot 

benyújtani, 100 % a támogatás mértéke, maga a pályázat angol nyelvű. A pályázat előkészítés 

alatt áll, szükséges a képviselő-testület határozata, hogy benyújthassák. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2012. (II. 14.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Testvérvárosi találkozók szervezéséhez pályázat 

  benyújtása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az 528984-EFC-1-2012-1-HU-EFC-

CM. kódszámú „Meeting of Rudabánya and its twin-

cities” című pályázatra.  

A pályázat készítésére a Borsod-Tender Kft-t kéri fel. 

 

Határidő: február 15. 

Felelős: polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, a könyvtár informatikai fejlesztésére is van egy pályázat, amely 

előkészítés alatt áll. Felkérte Hadobás Sándor urat, ismertesse a részleteket. 

 

Hadobás Sándor hozzáfűzte, 8 millió forint az elnyerhető legmagasabb összeg, ebből 80 % 

eszközbeszerzés, 20 % belső átalakítás a hátrányos helyzetű olvasók számára. Pályáznának 6 

db számítógépre, jogtiszta szoftverekre, multifunkciós nyomtatóra. Külön fénymásoló, fax is 

szerepel az anyagban, valamint minden olyan informatikai eszköz, amelyet a 

könyvtárhasználók igénybe vehetnek. Ezzel a pályázattal lehetőség nyílik a Teleház 

számítógépparkjának a lecserélésére. Csökkent látóképességűek is járnak könyvtárba, 

részükre már hangos könyveket is beszereztek.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2012. (II. 14.) Kt. határozat 

 

Tárgy: TIOP-1.2.3-11/1. kódszámú, Könyvtári szolgál- 

  tatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – 

  Tudásdepó Expressz” című pályázatra pályázat 

  benyújtása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a TIOP-1.2.3-11/1. kódszámú 

pályázatra, „Könyvtári szolgáltatások összehangolt 

infrastruktúra fejlesztése a rudabányai Gvadányi József 

Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház 

intézményben” címmel.  

 

A pályázat megírásával a PLEXPTERT Kft-t (3553 

Kistokaj, Szemere u. 8.) bízza meg. 

A megbízás díja: 32.000.-Ft + ÁFA. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Más napirend, indítvány, javaslat nem hangzott el, Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést 

13,05 órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 

 

K. m. f. 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


