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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2013. február 15-én,  

               de. 10,00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 

 

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

   Szél Miklós ,Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok,  

   Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő ( az 1. napirend tárgyalásától ) 

 

 

Tanácskozási joggal  meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

  Papp András ügyvezető  

  Takács Lászlóné pénzügyi osztályvezető 

  Papp Andrea intézményvezető 

  Mega András RNKÖ elnöke 

  

 

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

tanácskozási joggal meghívottakat és Sebestyén Mónikát, a Választási Bizottság elnökét. 

Megállapította, hogy a testület jelenleg mandátummal rendelkező 6 tagja közül 6 fő 

megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a nyílt ülés napirendi 

pontjára, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

1.) Javaslat Rudabánya Város Önkormányzat  2013. évi költségvetésének megalkotására 

Előadó: Szobota Lajos polgármester 

 

2.) Javaslat Rudabánya Város Önkormányzatának új vagyonrendeletének megalkotására 

Előadó: Szobota Lajos  polgármester 

 

3.) Javaslat a szociális-, gyermekétkeztetés térítési díjainak emelésére 

Előadó: Szobota Lajos polgármester 

 

4.) Javaslat a rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervére 

Előadó: Papp András ügyvezető 

 

5.) Indítványok javaslatok 

 

 

 

Szobota Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 6 

képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülést megnyitja. Felkérte a Választási Bizottság elnökét 

az előterjesztése megtételére. 
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Napirend előtt: 

 

Sebestyén Mónika a Választási Bizottság Elnöke ismerteti, hogy egy önkormányzati 

képviselői hely megüresedett, tekintettel arra, hogy egy fő ( Papp András) megválasztott 

képviselő megbízást kapott a  Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői 

feladatainak ellátásra, így  képviselői mandátumáról le kellett mondania. A  választáson a 8. 

legtöbb szavazatot elért képviselőjelölt időközben köztisztviselő lett, így ő sem láthat el 

képviselői feladatokat. A 9. legtöbb szavazatot elért jelölt  Bartháné Béres Zsuzsanna, aki 

vállalja a mandátum átvételét. 

 

Felkéri  nevezettet eskütételre. 

 

Bartháné Béres Zsuzsanna leteszi  a képviselői esküt.. Esküokmány a jegyzőkönyvhöz 

csatolva. 

 

Ezután a megjelent  képviselők száma: 7 fő. 

 

Szobota Lajos: A Pénzügyi és Szociális Bizottság egyik tagjának, Budainé Kadlóth 

Ágnesnek is le kellett mondani bizottsági tagságáról, tekintettel arra, hogy a létrejött 

Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője lett. Helyette javasolja Juhász 

Jánosnét kültagnak, aki a felkérést elfogadta. Kérte a képviselő-testület döntését. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2013. (II. 15.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Pénzügyi- és Szociális Bizottság kültagjának 

  választása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Pénzügyi- és Szociális Bizottság megüresedett kültagi 

helyére Juhász Jánosnét választja.  

 

 

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

történt fontosabb eseményekről 

 

 

Szobota Lajos polgármester : ismerteti a  lejárt határidejű határozatokat, tájékoztat a két 

ülés között történtekről.   

Változás történt a közigazgatásban, közös hivatal jött létre, melynek tagjai Rudabánya Város, 

Izsófalva Nagyközség és Alsótelekes Község. Járási hivatalok alakultak. A Rudabányai 

Közös Önkormányzati Hivatal a kazincbarcikai járáshoz tartozik.  

A közös önkormányzati hivatal létrehozása problémamentesen megtörtént. 

Sor került az iskola átadása is. A múzeum a helyi önkormányzat kezelésébe került. A kincstári 

bejegyzésre még nem került sor, nem a mi hibánkból. 

Január 1-től Papp András lett a non-profit szervezet ügyvezető igazgatója. A kinevezés 5 évre 

szól.  
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A szociális szolgáltató központ felújítására a kiviteli szerződés megkötése a felújítás 

kivitelezőjével megtörtént. 

Szó van róla, hogy esetleg Rudabányán is fog működni a kormányablak. 

Január és február hónapra nem biztosítottak közmunkásokat. Önkéntesekkel oldják meg a 

kötelező feladatok ellátását. A hó eltakarításnál is gondot jelent a létszám, és a szóróanyag. 

A járási hivatalok működésével kapcsolatos tudnivalókról a jegyző úr ad tájékoztatást. 

 

Dr. Sallai Árpád : Ismerteti a Kazincbarcika-i Járási Hivatalban intézendő ügyeket, és az 

ügyfélfogadási időket. 

 

Szögedi Szabolcs: Ha valaki nem akarja megvárni azt a napot, amikor az ügysegéd tart 

ügyfélfogadást a városban, akkor be kell mennie Kazincbarcikára? 

 

Dr. Sallai Árpád: Igen így van. 

 

Szobota Lajos: Remélhetőleg lesz kormányablak a városban. 

 

Veres Lajos: A képújságon keresztül tájékoztatni kell a lakosságot a járási hivatalok 

működéséről és ügyfélfogadásáról. 

 

Dr. Sallai Árpád: Tesznek ki tájékoztató hirdetményeket és a képújságban is közzéteszik. 

 

Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a  Javaslat Rudabánya Város Önkormányzata 

2013. évi költségvetésének megalkotására c. .tárgyalja. 

 

Szobota Lajos: Nem lehet mínuszos költségvetést tervezni, mégis hiánnyal terveznek, mint 

minden más település. A rendeletben nem látszik a hiány, mert terveznek egyéb működési 

támogatást, mely beépül a költségvetésbe, bár nem tudjuk, hogy megkapjuk vagy sem. A 

feladat finanszírozás azt jelenti, hogy az adott feladatra kapott támogatást csak ott lehet 

felhasználni, vagy vissza kell adni. Az iskola átkerült állami fenntartásba. Elvitték az szja 8 

%-át, a gépjárműadó 60 %-át. A feladat finanszírozás nem fedezi a költségeket. Nem kaptak 

támogatást a közvilágításra, a szemétszállításra, ügyelet működtetésére. Bízunk benne, hogy a 

későbbiekben megkapjuk erre is a támogatást. Jelenleg a finanszírozás nem fedezi a 

kiadásokat. A start munkában 172 fő foglalkoztatását tervezték, 8 órában, 10 hónapra. Most 

úgy tűnik, hogy 6 órás, 5 hónapos foglalkoztatásra lesz lehetőség. A költségvetésbe már 

beépült a korábbi tervek szerint. Bizonytalan a jövő. Egyelőre hagyjuk így, lehet még 

változás. 

 

Hadobás Sándor: A Pénzügyi Bizottság szerdai ülésén megvitatta az előterjesztést. Azt 

elfogadásra javasolja. Az intézményvezetők is elmondták a véleményüket, de módosító 

javaslatot senki nem tett. Egyetértettek benne, hogy a csökkentett start munka szociális 

problémákat fog okozni. Az iskola elment, átadtuk, a múzeumot viszont átvettük. A múzeum 

átadás-átvétele még nem történt meg. A hivatal átszervezése megtörtént. Bizonytalan a jövő. 

 

Vaszil Csaba: A pénzeszközök átadásánál számszaki hibát vett észre, azt javítani szükséges. 

Az egészségügyi szakfeladatoknál közel 4 millió Ft a hiány. Korábban úgy volt, hogy nem 

lehet hiánnyal tervezni. Mégis 3.800 e Ft a különbség a bevétel és a kiadás között. Az 

étkeztetésnél 17 millió Ft a plusz az előterjesztés szerint. Ez szerinte nem valós. Miből 

adódik? 
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Szobota Lajos: Az átadott pénzeszközöknél valóban számszaki hiba van, ezt javítjuk, 

 

Takács Lászlóné: A  gyermekétkeztetésre a támogatás az óvodánál is és az iskolánál is 

elegendő lesz. 

 

Vaszil Csaba: A konyha kiadása 16 millió Ft-tal kevesebb, mint a bevétel. 

 

Kovácsné Szalai Krisztina:  Azért ilyen sok az eltérés, mert a felsőtelekesi bevétel még nem 

jelenik meg a költségvetésben. Jól finanszírozza a rendszer a gyermekétkeztetést, ilyen jó még 

soha nem volt. Bőven kijönnek a támogatásból. 

 

Szél Miklós: 40 iskolást és 40 óvodást számolva az napi 8 adag étel. Ez közel 200 nappal 

számolva 13-14 ezer adag .Mivel még nem bontották szét a költségvetést, ez jelenik meg 

kiadásként a rudabányai költségvetésben. De nem innen kapják az ételt. 

 

Papp András:  A Kft étkeztet, ezért az ő költségvetésében van benne a költség. 10 millió Ft 

az élelmiszer beszerzés + rezsi. 11 millió Ft bevétel van tervezve a befizetésekből. Ez valós 

szám? 

 

Szél Miklós: Az étkezés decemberre áll majd helyre. Abból van a gond, hogy az iskola és 

óvoda átadása még nem történt meg. A szociális szolgáltatónál világos a bevétel és a kiadás. 

A fenntartási kiadás az óvodánál reálisnak tűnik. A szociális szolgáltatónál szerinte kevés lesz 

a tervezett költség. A konyha  és a múzeum költségeit  összehasonlítva, vagy az egyik kevés, 

vagy a másik sok. 

A gázfogyasztást a szigetelés után minden nap mérték.  Így előre tervezhető a következő év. 

Kéri, hogy minden intézménynél vezessenek nyilvántartást az óraállásokról, ha nem is 

naponta, de legalább havonta, hogy lássák, hol állnak. 

 

Szobota Lajos:  A feladat finanszírozás azt jelenti, hogy az adott feladatra kapott összegből 

kell gazdálkodni, kijönni. 

 

Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megalkotja az 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletét 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.  

 

Az 1/2013. (II. 18.) Ök. rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az Önkormányzat  a 2. napirend keretén belül tárgyalja a Javaslat Rudabánya Város 

Önkormányzatának új vagyonrendeletének megalkotására. 

 

Szobota Lajos: Jogszabályi változás miatt van szükség új vagyonrendelet megalkotására. A 

bizottsági előzetesen tárgyalta a napirendet, felkérte az elnök urat, ismertesse a kialakult 

véleményt. 

 

Hadobás Sándor: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja. 

Kérdések merültek fel a tervezettel kapcsolatban, de megkapták rá a választ. A 

vagyonrendelet a vagyoni helyzettől függően módosítható. 
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Szobota Lajos: El kell fogadni a rövid és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet is. A 

földterületeket a vagyonkataszter tartalmazza, nem a vagyonrendelet melléklete. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – megalkotja a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. 

 

A 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Szobota Lajos: Kéri a képviselő-testület döntését a közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervre vonatkozóan is. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen  szavazattal, egyhangúlag -  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi határozatot: 

 

11/2013. (II. 15.) Kt. Határozat 

 

Tárgy: Rudabánya Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terve 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 

Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. § (2) bekezdésében 

meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 

1 Rudabánya Város Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve 2013-2017. 

évre vonatkozóan: 

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 

működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 

gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-
testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 

célja, a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 

A hasznosítás formái: 

1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 

2. Használatba adása, bérbeadása 

3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása 

1. A vagyon értékesítése 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló 

2/2013. (II..18.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban 

foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős 

módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban 



 6 

fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a 

folyószámlahitelt kell csökkenteni. 

2. Használatba adás, bérbeadás 

a) A lakás és nem lakás célú helyiségek bérbeadása során a hatályos jogszabályok alapján kell 

eljárni. 

b) A telkek hasznosítása az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak alapján tehető meg. 

c) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb 

ideig legyen kihasználatlan állapotban. 

 

3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység 

folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az 

önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 

felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.  

a) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező 

változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell 

vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges 

vagyontárgyak értékesítésére. 

b) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. 

c) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő 
vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 
 

2. Rudabánya Város  Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2013-

2022. évre vonatkozóan: 

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú 

működési stabilitás biztosítása érdekében. 

c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai, 

stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése 

érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. 

d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt 

kell tartani, hogy ne vagyonfelését eredményezzen. A piaci helyzet ismeretben évente 

felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 

e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 

megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. 

f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására 

kell törekedni. 

g) Minden önkormányzati intézmény közvilágítás energiahatékonyságának növelése, a fűtési 

rendszerek korszerűsítése. Az önkormányzati intézmények energiatakarékosságának növelése. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

 

 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Javaslat a szociális, gyermekétkeztetési 

térítési díjának emelésére c. napirendet tárgyalja. 
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Hadobás Sándor: A bizottság az előterjesztés  elfogadásra javasolja. Emelkedte az alapanyag 

árak, szükség van az emelésre. 

 

Szobota Lajos: Ismerteti az új díjakat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – megalkotja a 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletét a 

gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

A 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen  szavazattal, egyhangúlag -  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi határozatot: 

 

12/2013. (II. 15.) Kt. Határozat 

 

Tárgy: A munkahelyi étkeztetési térítési díjak megállapítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkahelyi  

étkezési térítési díjak összegét 2013. március 1. napjától az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

Munkahelyi étkeztetés: 433.-Ft+ÁFA= 550.-Ft 

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

 

Határidő: 2013. március 01. ill. folyamatos 

Felelős:    polgármester, int.vezető 

 

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

tartózkodás nélkül – megalkotja a 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletét a szociális 

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

 

A 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül a Javaslat a Rudabányai Városüzemeltető 

Nonprofit Kft 2013. évi üzemeltetési tervére c. napirendet tárgyalja. 

 

Papp András: A módosítás után a költségvetés 24 millió Ft. Az üzemanyag költség  4.452 e 

Ft. A startmunka változás miatt fog változni az oda tervezett összeg is, mely jelenleg 81 177 e 

Ft. Az ebek kötelezető chippelése miatt jelentősen meg fog emelkedni a kóbor ebek száma. 

Erre valami megoldást kell találni. Ha be is lövik őket a bénító infekcióval, utána mi legyen 

velük? A dolgozó most vizsgázik a pisztoly használatára. 

 

Szobota Lajos: 24 millió Ft a Kht költségvetése. Ez két tételből tevődik össze. A feladat 

finanszírozás ( temető, zöld felület, közút) melyet átadnak, és az önkormányzati támogatásból, 

melynek összege 15 433 e Ft. A kóbor ebekkel kapcsolatban még ne foglaljunk állást. 

Tájékozódni kell. 
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Hadobás Sándor: A pénzügyi bizottság foglalkozott vele. A felvetett kérdésekre kaptak 

választ. A startmunka változás  miatt mindenki aggódik. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen  szavazattal, egyhangúlag -  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi határozatot: 

 

13/2013. (II. 15.) Kt. Határozat 

 

Tárgy: Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft 2013. évi üzleti  

       tervének megtárgyalása, elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rudabányai 

Városüzemeltető Nonprofit Kft  2013. évi üzemeltetési tervét elfogadja. 

 

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: folyamatos, 2013. dec.31. 

 

 

Az Üzleti Tervet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az Önkormányzat az 5. napirendi pont keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 

tárgyalja. 

 

Szobota Lajos: A kazincbarcikai Rendőrfőkapitányság vezetője Gál István  rendőr 

törzsőrmester körzeti megbízotti megbízásához kéri az Önkormányzat hozzájárulását. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen  szavazattal, egyhangúlag -  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi határozatot: 

 

14/2013. (II. 15.) Kt. Határozat 

 

Tárgy: Gál István rendőr törzsőrmester kinevezése 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

Gál István rendőr törzsőrmester  körzeti megbízottá történő 

kinevezéséhez. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról a kazincbarcikai 

Rendőrkapitányságot értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 
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Szobota Lajos: Közös Önkormányzati Hivatal  létrejötte miatt új számlát kell nyitni a 

Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél. Ehhez kéri a hozzájárulást. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen  szavazattal, egyhangúlag -  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi határozatot: 

 

15/2013. (II. 15.) Kt. Határozat 

 

Tárgy:  Számlanyitás a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez 

szükséges számlák megnyitására a Sajóvölgye 

Takarékszövetkezetnél kerüljön sor. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester, jegyző 

 

 

Szobota Lajos: Javasolja az Önkormányzat  adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat meghozatalát. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen  szavazattal, egyhangúlag -  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi határozatot: 

 

16/2013.(II.15.) Kt. Határozat 

 

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettségek 

 

Rudabánya Város Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat 

mellékletében bemutatottak szerint változatlan formában 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Dr. Sallai Árpád: Ismerteti az óvoda nyári zárva tartására vonatkozó javaslatot. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen  szavazattal, egyhangúlag -  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi határozatot: 
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17/2013. (II. 15.) Kt. Határozat 

 

Tárgy: Bóbita Óvoda nyári zárvatartásának meghatározása 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete hozzájárul,  

hogy a  rudabányai Bóbita  óvoda nyári zárva tartására  2013. július 15. 

napjától – 2013. augusztus 16. napjáig kerüljön sor. 

A zárva tartásról a szülőket a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős:     int. vezető 

 

  

Hadobás Sándor:  Készülnek a Magyar Kultúra Napjára. Fejlődik a könyvtár is, nagyon 

sok könyv érkezett. Fejlődik a Teleház is. 

 

Szögedi Szabolcs:  A hó miatt zavarok vannak a szemétszállításban. 

 

Szobota Lajos: Ahol nem tud felmenni az autó, ott a Kft emberei segítenek a kukák 

kiürítésében. 

 

Papp András:  Volt, ahol indokolt volt a lakossági észrevétel, volt, ahol nem. Azt 

mondták, hogy le fogják fényképezni azt, ahonnan nem viszik el a szemetet. 

Mindenhonnan elvitték. 

 

Vaszily Csaba: Jelezni kell az utak állapotát a putnoki közútkezelő felé. Kátyúzni kell. 

Megint írni kell nekik. A hónap végére tervezik a határszemlét. Folyamatban van a 

telekhatárt mérő GPS  beszerzése..  Térfigyelő kamerákat felszerelése fontos lenne, 

javulna a közbiztonság. 

 

Dr. Sallai Árpád: Az izsófalvai polgármester úrral közösen összefogva fognak írni egy 

megkeresést a KPM felé. 

 

Szobota Lajos: Jeleztek már a km felé. Országos probléma az utak rossz állapota. 

Tárgyalt a víz közmű társaság elnökével. Elvileg kapnak tőlük támogatást, ebből meg 

tudják venni a GPS-t. A térfigyelő kamerák felhelyezését a rendőrség is támogatja, ha lesz 

rá pályázat kiírva, akkor megpróbálunk benyújtani, mivel a korábbi pályázat nem nyert. 

 

Szél Miklós:  Az iskolát átadtál állami kezelésbe. Rendben megtörtént az átadás-átvétel. 

Megköszöni a Ruda-suli bál támogatóinak a részvételt, ill. támogatást. 

 

Miután több napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a 

megjelenést, és a testületi ülést 12,15 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

polgármester        címzetes főjegyző 


