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Rudabánya Város Önkormányzata 

Rudabánya, Gvadányi J. u. 47.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2013. április 26-án 

               du. 14,00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 

 

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

Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba, Bartháné Béres Zsuzsanna 

tagok, összesen 7fő. 

   

 

 

Tanácskozási joggal  meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

  Papp András ügyvezető  

  Sebestyén Mónika  tagintézmény vezető 

  Takács Lászlóné pénzügyi osztályvezető 

  Mega András RNNÖ elnöke 

  Szaniszló Judit Szoc.szolgálat vezetője 

  

 

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

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

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

pontjára – a meghívóban szereplőkkel megegyezően, melyet a képviselő-testület az alábbiak 

szerint fogadott el: 

 

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

történt  fontosabb eseményekről 

 

N a p i r e n d : 

 

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

      Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

2. Beszámoló a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról és a zárszámadási rendelet 

megalkotása 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

3. Belső ellenőrzésről készült összegző jelentés megtárgyalása, elfogadása 

      Előadó: Szobota Lajos 

                   polgármester 

4. 2014. évi koncepció előkészítése, megtárgyalása 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

5. Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos feladatok 
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Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

6. Pályázat kiírása a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének 

betöltésére 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

7. Az augusztus 31. napján tartandó 6. városnap előkészítése, költségvetési előirányzat  

meghatározása 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

8. Javaslat a 2013. évi munkatervre 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

9. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

 

 

Napirend előtt: 

 

Szobota Lajos polgármester : jelentést tesz a  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 

 

Papp András ügyvezető: Tájékoztatja a testületet a Start munkaprogram beindításáról, az 

elvégzendő feladatokról. 

 

Vaszily Csaba:  Az illegális szemétlerakók felszámolása után a szemétlerakók 

újratermelődnek. Volt már szó hulladékudvar létrehozásáról. Az  talán  megoldás lenne, 

csökkentené az illegális lerakást. 

 

Szobota Lajos polgármester: Volt már szó róla, az ÉGH-val közösen akarták megvalósítani, 

de sajnos ez a lehetőség nem nyert támogatást.  Saját erőből nem tudjuk megvalósítani. Idő 

kérdése, hogy megoldódjon, de nem adjuk fel. 

 

Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a  Az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének módosítása c. napirendet tárgyalja. 

 

Szobota Lajos polgármester: Helyre kell  tenni a dolgokat. Átcsoportosítás, rendezés, ez a 

célja. Elfogadásra javasolja a tervezetet. 

 

Hadobás Sándor képviselő: A pénzügyi bizottság véleményezte az előterjesztést, azt 

elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az megalkotja az 5/2013. (IV. 29.) önkormányzati 

rendeletét a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról.  
 

Az 5/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül a Beszámoló a 2012. évi költségvetési 

gazdálkodásról és a zárszámadási rendelet megalkotása c. napirendet tárgyalja. 

 

Szobota Lajos polgármester:  Az előterjesztés a bizottsági ülésen elhangzottak alapján 

kiegészítésre, módosításra került. Az elmúlt év költségvetési hiányát az ÖNHIKI pályázattal 

és az állami konszolidációval sikerült lefedezni. Így az egyenleg egyensúlyba került.  A 

felvett likvid hitelt is eltörölték. A MÁK felé elküldött anyagot rendben találták. 

 

Hadobás Sándor képviselő: A bizottsági ülésen elhangzottak kérdések, de arra választ is 

kaptak. Az előterjesztést a kiegészítésekkel elfogadásra javasolja. 

 

Takács Lászlóné pü. oszt.vezető: A bizottsági ülésen felvetettek javításra kerültek. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az megalkotja a 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati 

rendeletétét a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.  

 

A 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Belső ellenőrzésről készült összegző 

jelentés megtárgyalása, elfogadása c. napirendet tárgyalja. 

 

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

 

Szobota Lajos polgármester: Elkészült az összefoglaló jelentés. A hiányosságok 

megszüntetésre kerültek, a feltár hibákat kijavították. 

 

Hadobás Sándor képviselő: Már korábban is tárgyalták a belső ellenőrzési jelentést. A Kft-

nél folytatott ellenőrzés még a régi vezető idején történt, azok megszüntetés már az új vezető 

feladata. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:   

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

30/2013.(IV. 26.) Kt. Határozata 

 

A belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról 

 

 

Rudabánya Városi Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

Önkormányzati Társulás Belső Ellenőrzési csoportja által 
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a  belső ellenőrzésről elkészített jelentést , valamint az 

összegző jelentést elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül a 2014. évi koncepció előkészítése, 

megtárgyalása c. napirendet tárgyalja. 

 

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

 

Szobota Lajos polgármester:  Különbözik a véleménye a jegyző úrétól. Elfogadott jövő évi 

költségvetés alapján lehet koncepciót készíteni. Most mégis április 30-ig kell 2014. évi 

koncepciót készíteni. Ez csak egy szempontrendszer, hiszen számokat nem ismerünk. El kell 

fogadni, de nincs sok értelme. 

 

Dr.Sallai Árpád címzetes főjegyző: Módosítani fogják a rendelkezést, de jelenleg ez van 

hatályban. Vegyék tudomásul, szavazzanak róla. 

 

Hadobás Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:   

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2013.(IV. 26.) Kt. Határozata 

 

a 2014. évi koncepcióról 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – 

egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv 

összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.  

 

2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2014. évben sem vesz fel.  

 

3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a 

takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.   

 

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok 

prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, 
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ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az 

önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat 

ellátását nem veszélyeztetheti. 

 

5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes 

önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 

 

6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek 

általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel 

bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok 

ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.  

 

7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben 

jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 

 

8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok 

értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés 

bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek 

biztosítására.  

 

9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem 

csoportosíthatók át.  

 

10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a 

meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló 

bevételek realizálását. 

 

11. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes 

végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.     

 

12. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak, vízdíjak stb.) 
 

13. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és 

kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként 

vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és 

hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a 

szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.   

 

14. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló 

kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  

 

 

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a 

koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.  

 

Felelős: Szobota Lajos polgármester  

          Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

Határidő: 2014. évi költségvetés készítése 
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Az Önkormányzat az 5. napirend keretén belül a Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulással kapcsolatos feladatok c. napirendet tárgyalja. 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: 2013. január 1-től átszervezés történt. Az óvodák maradtak az 

önkormányzat tulajdonában. Javasolja június 30-val megszüntetni  az oktatási-nevelési 

intézmények közös fenntartására létrehozott  intézményi társulást. A közös pályázattal 

kapcsolatos elszámolást is meg  kell oldani. 

 

Szél Miklós képviselő: A változás az iskolát és az óvodát érinti. Törvényi változás miatt 

történt. A közös pályázatnál Rudabánya volt a gesztor. Fontos a pontos elszámolás. A 

közművek átíratása elhúzódik. Az önkormányzat fizet az állam helyett. Ezzel is el kell 

számolni. 

 

Szobota Lajos polgármester: Felsőtelekes tartozik majd nekünk. Velük kell elszámolni. 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző: 4 hónapja fizetjük a közüzemi számlákat az állam 

helyett. Már január 1-től nekik kellene fizetni. 

 

Takács Lászlóné pü. oszt. vezető: Nincsenek átírna még most sem, a közművek. Eddig 

fizettek, de most már továbbszámlázza. 1 300 e Ft ot fizettek már ki az állam helyett. 

 

Szél Miklós képviselő: December 31-én minden órát lefényképeztek, az óraállásokat leadták. 

Azóta sincs átírva.  

 

Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő: Bízzák meg a polgármestert a társulásból való kiválás 

előkészítésével. 

 

Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza:   

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

32/2013.(IV. 26.) Kt. Határozata 

 

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodás módosításáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának  Képviselő-

testülete elfogadja a Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodás módosítását az írásos 

előterjesztésnek megfelelően. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bóbita Óvoda 

átszervezésével kapcsolatos feladatokat végezze el. 
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Határidő: május 31. 

Felelős:    polgármester 

 

Szobota Lajos polgármester: Az intézmény alapító okiratát is szükséges módosítani, erre 

vonatkozóan is megkapták az anyagot. Kéri, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

33/2013. (IV. 26.) Kt. határozata 

 

a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda 

Alapító Okiratának módosításáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Gvadányi 

József Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 

módosítását.  

 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület visszavonja a 

22/2013. (III. 13.) Kt. határozatát. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 

módosításáról a Magyar Államkincstárt értesítse. 

 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

 

Az Önkormányzat a 6. napirend keretén belül  a Pályázat kiírása a Szociális Szolgáltató 

Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére c. napirendet tárgyalja. 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester:  A határozott időre szóló kinevezés lejárt, ezért ki kell írni a 

pályázatot.  

 

Veres Lajos alpolgármester: Feltételként jelöljük meg a B kategóriás jogosítványt is. 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Feltételként nem lehet kiírni. Azt írhatják, hogy előnyt 

jelent, ha rendelkezik jogosítvánnyal. 

 

Szél Miklós képviselő: A kiírás megfelel a jogszabálynak. 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

34/2013.(IV. 26.) Kt. Határozata 

 

a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői 

álláshelyének pályázati kiírásáról 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megvitatta az előterjesztést és a mellékelt tartalmú 

pályázati kiírást fogadta el.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

megjelentetéséről a gondoskodjon. 

 

Határidő: május 3. 

Felelős:     polgármester 

 

 

 

Az Önkormányzat a 7.napirend keretén beül a Az augusztus 31. napján tartandó 6. 

városnap előkészítése, költségvetési előirányzat  meghatározása c. napirendet tárgyalja. 

 

Szobota Lajos polgármester: Be van nyújtva az uniós pályázat  a rendezvényekre. Míg nem 

születik meg a döntés, addig is legyen valamennyi fedezet biztosítva. 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző:  Ha nyer a pályázat, akkor nem kerül felhasználásra ez 

az összeg, nem lesz rá szükség. Az uniós pályázati összeg, és a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatása elég lesz a rendezvény lebonyolítására.  A Nemzeti Ásványgyűjtő 

Fesztivál civil szervezetek találkozója lesz. Ez is a program része. Ezen kívül lesznek 

kulturális programok, és az elkészült felújítási munkálatok átadását is akkorra időzítjük. 

Tervezünk még disznóvágást és pálinka kóstolást is. Fellép a Bíborszél  és a Rebublic 

együttes is. A testvérvárosból érkező vendégeknek  nemcsak  a városban, hanem a környéken 

is tervezünk programot és meglepetés partival zárnánk a vendéglátást. 25 000 euróra 

pályáztunk. 

 

Szél Miklós képviselő: Ha megkapjuk a támogatást, lehet módosítani a döntésünket. 

Javasolja, hogy a  polgármester és a jegyző ne szervező legyen, ők képviseljék a város, 

foglalkozzanak a vendégekkel. Oda kell figyelni a technikai előkészítésre. Javasolja a 300 e Ft 

fedezet biztosítását. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

35/2013.(IV. 26.) Kt. Határozata 

 

a Városnapi rendezvény előkészítésével kapcsolatos 

fedezetbiztosításról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2013. évi költségvetésének terhére 300.000.-Ft-ot 

biztosít az 5. városnapi rendezvény előkészítésével 

kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

Felelős:     polgármester, jegyző 

 

Az Önkormányzat a 8. napirend keretén belül a javaslat a 2013. évi munkatervre c. 

napirendet tárgyalja. 

 

Szobota Lajos polgármester: A munkaterven év közben igény szerint bármikor lehet 

módosítani. 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A májusi ülésre javasolja napirendként felvenni a 

Múzeum szervezeti és működési szabályzatának elfogadását. 

 

Vaszily Csaba képviselő: Javasolja, hogy  a rendőrség évente több alkalommal is számoljon 

be, és az új körzeti megbízottakat mutassák be. 

 

Szél Miklós képviselő: A munkatervben vannak a kötelező napirendek. Tervezhetünk mást 

is. Ne augusztus 31-re tervezzük az  ülést, mert másnap van a városnap. 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző: A múzeum szervezeti és működési szabályzatával  

együtt az önkormányzatét is tárgyaljuk meg. 

 

Szobota Lajos polgármester: Egy héttel előtte, augusztus 23-ra tegyük az ülést. Az ülés 

napirendje, ideje módosítható, ha a helyzet úgy kívánja. Javasolja a módosításokkal a 

munkaterv elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2013.(IV. 26.) Kt. Határozata 

 

a 2013. évi munkatervről 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta 2013. évi munkatervét, azt a határozat 

mellékletének megfelelően fogadja el. 
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Felhívja a polgármestert a munkatervben foglaltak 

betartására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

 

Az Önkormányzat a 9. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

c. napirendet tárgyalja. 

 

Hadobás Sándor képviselő: Tájékoztatja a testületet, hogy április 1-ől elkezdte a működését 

a művelődési házban a 7. klubszerű csoport, a gyerekek részére szervezett kézműves szakkör, 

melynek nagy sikere van. Június közepétől minden nap 8-16 óráig gyermekek részére 

foglalkozásokat  terveznek.  

 

Papp András: A kft tulajdonában lévő Csepel teherautó motorját el lehetne adni. Ugyancsak 

értékesíteni kellene a szippantós autót is. Ennek értékesítéséről korábban már döntött a 

testület. 

Foglalkozni kell a közterület rendezéssel is. Javasolja, hogy  gondolkozzanak azon, hogy 

jövőre minden közterület üzemeltetéssel kapcsolatos feladatot átadnak a kft részére.  A 

megújuló energia programon belül az Ormos-patak partjáról a fakinövéseket kivágják, ez 

alkalmas lesz az intézmények fűtésére ott, ahol még van fás kazán. 

 

Szobota Lajos polgármester: Javasolja felhatalmazni az ügyvezetőt a szippantós autó és a 

Csepel teherautó értékesítésével. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2013.(IV. 26.) Kt. Határozata 

 

tehergépjárművek értékesítéséről 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

értékesíteni kívánja Az IFA szippantós tehergépjárművét 

és a CSEPEL katonai műhelykocsiját.  

 

Az értékesítés lebonyolításával megbízza a Rudabányai 

Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 

 

Határidő: június 30. 

Felelős:     ügyvezető 

 

Szobota Lajos polgármester: A közterület üzemeltetés átadásáról gondolkozzanak. 

A fakivágás az Ormos patak medrénél, ill. minden önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő 

fa esetében a kft dolga, és joga.  
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Szél Miklós képviselő: Az ügyvezető ezekről a dolgokról a polgármesterrel egyeztessen. 

Meg kell nézni, hogy máshol hogyan csinálják a közterület üzemeltetést. 

 

Sebestyén Mónika mb. óvodavezető: Az óvodában penész van a felázott padló alatt. Nem 

tudott kiszáradni a felázás, így bepenészedett. A másik szoba is beázik, ott a csatorna hiánya 

az oka. Utánajárt annak a készüléknek, mely segít megoldani a problémát, 73 e Ft darabja. 

Két készülékre lenne szükség. 

 

Szobota Lajos polgármester: Nem érti, hogy eddig ő miért nem tudott erről. Utána fog járni. 

Ha kell a szerkezet, meg kell venni. 

 

Szél Miklós képviselő: Ez a probléma régen fennáll. Miért nem tud róla a polgármester? Már 

régen meg kellett volna szüntetni. Ez a kérdés nem testületi ülésre való. 

 

Papp András ügyvezető:  Garanciában meg kellett volna csináltatni. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos a nyílt ülést 16,00 órakor bezárta, a 

munka zárt ülésen folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


