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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2013. augusztus 28-án  

               du. 14,00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 

 

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

Szél Miklós  tagok, összesen: 4 fő. 

 

Távolmaradásukat előzetesen jelezték: Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba, Bartháné Béres 

Zsuzsanna tagok. 

   

 

 

Tanácskozási joggal  meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

  Papp András ügyvezető  

  Sebestyén Mónika  mb. intézmény vezető 

  Takács Lászlóné pénzügyi osztályvezető 

  Papp Andrea mb. múzeumigazgató 

  

 

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület jelenleg mandátummal 

rendelkező 7 tagja közül 4 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

Javaslatot tett a  nyílt ülés napirendi pontjára, melyet a képviselő-testület a kiküldött 

meghívóval megegyezően  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. Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

      Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

2. Javaslat a szociális gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

3. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkor- 

mányzati rendelet módosítására 

      Előadó: Szobota Lajos 

                    polgármester 

4. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 
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5. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

6. Beszámoló a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről, és 

a 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Papp András 

         ügyvezető 

7. Beszámoló a Rudabányai Bóbita Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett munkájáról 

Előadó: Sebestyén Mónika mb. óvodavezető 

8. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

- Javaslat pályázat benyújtására a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését  

   szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra 

 

Szobota Lajos polgármester jelentést tesz a  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 

 

 

Az Önkormányzat az 1- napirend keretén belül a Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítására c. napirendet tárgyalja. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt. 

 

Szobota Lajos polgármester: Törvény írja elő a kerekítést. A nettó árakat kerekítették. Ha 

áfával szorzunk, akkor is tört számokat kapunk. 

 

Hadobás Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadásra javasolja. 

 

Szél Miklós képviselő: Bele kellene írni a nettó szót. 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Benne van a rendeletben, hogy a díj az Áfát nem 

tartalmazza. 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző: A számviteli törvény alapján van szükség a rendelet 

módosítására. 

 

A szavazásban 4  képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  megalkotja a  9/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét a 

gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül a Javaslat  a szociális 

gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet módosítására c. napirendet tárgyalja. 

 

Szobota Lajos polgármester: Az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Hadobás Sándor bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra 

javasolják. 
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A szavazásban 4  képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  megalkotja a  10/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét a szociális 

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

jegyzőkönyv  3.  számú mellékletét képezi. 

 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Javaslat az Önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  önkormányzati rendelet módosítására c. 

napirendet tárgyalja. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 4. sorszám alatt. 

 

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

elfogadásra javasolja. 

 

A szavazásban 4  képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  megalkotja a 11/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét, az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2013. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításról, mely jelen jegyzőkönyv  5. számú mellékletét 

képezi. 

 

Az Önkormányzat a 4. napirend keretén beül a Javaslat Rudabánya Városi 

Önkormányzat  2013. évi költségvetési rendeletének   módosítására c. napirendet 

tárgyalja. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6. sorszám alatt. 

 

Hadobás Sándor: képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A szavazásban 4  képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotja a 12/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét, az 

önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. 

 

Az Önkormányzat az 5. napirend keretén a beszámoló  Önkormányzat I. féléves 

gazdálkodásáról c. napirendet tárgyalja. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 8. sorszám alatt. 

 

Hadobás Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Takács Lászlóné pénzügyi osztályvezető: Feladatfinanszírozás van, de vannak olyan 

feladatok, mint pl. a szemétszállítás, melyre nem kapnak támogatást. Ezért hitelt kellett 

felvenni, 15 millió Ft-ot. Ebből már 9 millió Ft-ot el is költöttek. 
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Szobota Lajos polgármester: A 9 millió Ft-ból 5,5 millió Ft feladatellátás támogatásra 

kellett, míg 3,5 millióból megvásárolták a sörkert épületét, azaz gyarapították az 

önkormányzat vagyonát. 

 

Szél Miklós képviselő: A sörkertet azért kellett megvásárolni, hogy a városképet ne rontsa el 

egy esetleges vállalkozás. Nem akartunk újabb kocsmát. Kedvező árat ajánlottak, így 

megvásároltuk. 

 

A szavazásban 4 képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

69/2013. (VIII 28.) Határozata 

Az első félévi beszámoló elfogadásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Önkormányzat első félévi gazdálkodásról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

Az Önkormányzat a 6. napirendi pont keretén belül a Beszámoló a Rudabányai 

Városüzemeltető Nonprofit Kft 2012. évi tevékenységéről és a 2013. évi gazdálkodásáról. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 9. sorszám alatt. 

 

Papp András ügyvezető: Tájékoztatást ad a startmunkáról és az elvégzett feladatokról. A Kft 

bevétele 50 millió Ft, a kiadása 52 millió Ft. 4,6 millió Ft folyószámlahitelük van. 2 millió Ft 

ki nem fizetett számla, 4 millió Ft értékű el nem végzett munka. Ennél többet az 

önkormányzat nem tud biztosítani. A szálló hőszigetelése, színezése folyik. A kukák alatt 

betonoztak, garázst újítottak fel.  

 

Hadobás Sándor képviselő: Az írásos előterjesztést elfogadásra javasolja. A Kft 

tevékenységét pozitívnak értékelték. Betonelem gyártás, piactér áthelyezés, vízelvezető árkok 

készítése, szociális szolgáltató központ felújítása, mind hasznos munka. Közel 200 dolgozót 

alkalmaznak a start munkában. 

 

Veres Lajos képviselő: A felügyelő bizottság is véleményezte az előterjesztést és javasolja 

elfogadni. 

 

Szobota Lajos polgármester: Napi kapcsolatban van a Kft vezetőjével. Úgy nem tudják 

végezni a munkájukat, hogy mindenkinek jó legyen. A 40 fokos melegben nagyon nehéz volt 

dolgozni. De van eredmény. Vannak hibák, de haladnak. Buszvárók kialakítás, tereprendezés 

folyik. A startmunka 100 %-os támogatottságú. 70 % előleget kaptak, 30 %-ot a projekt 

befejezésekor kapnak meg. Igaz, hogy korábban nem erről volt szó. A beszámolót elfogadásra 

javasolja. 
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Szél Miklós képviselő: 170-200 közmunkás dolgozik egyszerre. Előfordul, hogy éppen áll 

valaki, de ez természetes. Ami elvárható tőlük, azt megteszik. Ennyi pénzért nem lehet többet 

elvárni tőlük. A mi embereink jobban dolgoznak, mint a külső kivitelező. Elindultak az évek 

óta halogatott munkák is. Nincs egyszerű dolga a munkavezetőnek. 

 

Szobota Lajos polgármester: A Kft a városért van. Álljanak rendelkezésre, ha az 

intézményeknek szükségük van rájuk. 

 

A szavazásban 4 képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

70/2013.(VIII. 28.) Határozata 

A Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft 2012. 

évi munkájáról szóló beszámolóról, valamint a 2013. 

évi I. félévi tájékoztatóról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2012. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

A 2013. évi I. félévi munkáról szóló tájékoztatót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

 

Az Önkormányzat a 7. napirend keretén belül a  Rudabányai Bóbita Óvoda 2012/13-as 

nevelési évben munkájáról szóló beszámolót tárgyalja. 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Sebestyén Mónika tagintézmény vezető: 
- 2013. január 1-től a társulás megszűnt 

- Március 30-ig az SZMSZ-t átdolgozták 

- A házirendet elfogadták 

- A Helyi Nevelési Programot elkészítették 

- A 3-6 éves gyerekek képességfejlesztése a cél, melyben a kazincbarcikai Pedagógiai 

Szakszolgálat is segít 

- Pályázatot nyújtottak be a működtetésre. A 2. félévben már nem lehet pályázni. 

- Az óvoda udvara épül, szépül. 

 

Veres Lajos alpolgármester: Részletes, alapos beszámoló. Gond, hogy sok a hátrányos 

helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, és a számuk egyre csak nő. 

Megköszöni az óvónők munkáját. 

Féltek a két óvoda összevonásától, de zökkenőmentesen megtörtént. Mindent kihoznak a 

gyerekekből, amit lehet. 
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Szél Miklós képviselő: Ha csak az étkezési díjat fizetők számát nézik, abból is látszik, hogy 

mennyi a hátrányos helyzetű gyermek. Jó az iskola és óvoda kapcsolata, képviselik magukat 

egymás rendezvényein. Színvonalas óvodai rendezvényeket tartanak, melyben nagyon sok 

munka van. Sok az adminisztráció teher is. A megbízott vezető tanuljon, iskolázzon be, hogy 

kinevezhessék. Az óvoda szép, hangulatos, otthonos. 

 

Hadobás Sándor képviselő: Szakember problémák vannak. Szeptembertől még nehezebb 

lesz, mert lesz egy SNI-s gyermek is. 

 

Szobota Lajos polgármester: Sok sikert kíván a munkájukhoz. A megbízott vezető beadta a 

jelentkezést az előírt iskolai végzettség megszerzésére. 

 

A szavazásban 4 képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

71/2013.(VIII 28.) Határozata 

A Rudabányai Bóbita Óvoda 2012/2013. nevelési 

évben végzett munkájáról szóló beszámolóról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Bóbita Óvoda 2012/2013. nevelési évben 

végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Szobota Lajos polgármester: Kiírásra került az óvodavezetői pályázat, sajnos egyetlen egy 

pályázat sem érkezett. Javasolja megbízni Sebestyén Mónikát a Bóbita Óvoda vezetésével 

2013. július 01. napjától 2014. július 31-ig. 

 

A szavazásban 4 képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

72/2013.(VIII. 28.) Határozata 

a rudabányai Bóbita Óvoda vezetői megbízásáról  
 

Rudabánya Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 

Rudabányai Bóbita Óvoda  vezetésével 2013. július 01. 

napjától 2014. július 31. napjáig Sebestyén Mónikát 

bízza meg.  

 

Illetményét 177.200.-Ft-ban, 

Magasabb vezetői pótlékát 50.000.-Ft-ban határozza 

meg. 
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Felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos 

feladatok ellátására. 

 

Határidő: szeptember 05. 

Felelős:     polgármester 

 

 

Az Önkormányzat a 8. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok, tájékoztatók c. 

napirendet tárgyalja. 

 

Szobota Lajos polgármester: Javasolja a helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránti igény benyújtását.  

 

A szavazásban 4 képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

73/2013.(VIII 28.) Határozata 

Kiegészítő támogatás iránti igény benyújtásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete a 

39/2013. (VII. 31.) BM. rendelet alapján igényt nyújt be 

a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló kiegészítő támogatásra. 

 

Utasítja a polgármester és jegyzőt, hogy a támogatási 

kérelem benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: szeptember 30. 

Felelős:      polgármester, jegyző 

 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző:  Módosítani szükséges az önkormányzat 16/2013. (II. 

15.) határozatát, mivel  a határozatban a közhatalmi bevételeket is meg kell határozni. 2013. 

évi 27 millió forint közhatalmi bevétellel számolunk. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A szavazásban 4 képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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74/2013.(VIII. 28.) Határozata 

a 16/2013. (II. 15.) határozat módosításáról 

 

A 16/2013. (II. 15.) határozat az alábbiakkal egészül ki: 

 

Rudabánya Város Önkormányzata 2013. évre 27.000 eFt 

saját bevételt (közhatalmi bevétel) tervezett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos polgármester:  Jelenleg Dr. Méder Ibolya nyugdíjba vonult háziorvos 

praxisát Szatmári doktornő látja el tartós helyettesítéssel. Dr. Mihály Márta Magdolna, a 

MEDI HUMÁN KFT ügyvezetője megvásárolta a praxisjogot Dr. Méder Ibolyától, szeretné 

ha az önkormányzat Feladat-ellátási Szerződést kötne vele. Javasolta  a szerződés megkötését 

2013. november 01. napjától, kérte a képviselő-testület felhatalmazását. 

 

A szavazásban 4 képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

75/2013.(VIII 28.) Határozata 

háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. november 01. napi hatállyal feladat-ellátási 

szerződést köt a MEDI HUMÁN Kft-vel (képviselője: 

Dr. Mihály Márta Magdolna) a Rudabánya, Arany J. u. 

24. sz. alatti háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására.  

 

A szerződés határozott idejű, 2018. december 31-ig tart. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: szeptember 05. 

Felelős:      polgármester 

 

Papp András ügyvezető:  A Kft folyószámlahitel szerződése lejárt. Újabb szerződést  kell 

kötni, ill. a jelenlegi szerződést meg kell hosszabbítani. Kérte a képviselő-testület támogatását 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző: Javasolja a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft 

folyószámlahitel szerződésének meghosszabbítását egy újabb évre. 

 

A szavazásban 4 képviselő vesz részt. 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 

76/2013. (VIII. 28.) határozata 

 

készfizető kezesség vállalásáról 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 5 

millió forint folyószámla hitelhez készfizető kezességet 

vállal.  

 

A hitelfelhasználás garanciáját 1 millió forintig a 

polgármester úr biztosítja, ellenjegyzéssel. 1 millió forint 

feletti hitelösszeg igénybevétele esetén a képviselő-

testület hozzájárulása szükséges. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos polgármester: Bitó Oszkár kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, mivel 

szeretnék megvásárolni a Bartók B. u. 32. sz. alatti ingatlant, és a 90-es évekbe építési tilalom 

került rá bejegyzésre. Ennek a törléséhez szükséges egy képviselő-testületi határozat. 

Kérte a határozat meghozatalát. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A szavazásban 4 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 

77/2013. (VIII. 13.) határozata 

 

építési tilalom törléséről 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Rudabánya, 979 hrsz-ú, - 

természetben Bartók B. u. 32. – ingatlan vonatkozásában 

az építési tilalom törlésre kerüljön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 
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Szél Miklós képviselő: Hétfőn indul a tanítás. Kéri azokat a szülőket, akik még nem tették 

meg, hogy a tankönyv csekkeket vigyék be az iskolába. 

 

Szobota Lajos polgármester: A Rákóczi út felújítása kapcsán most történt meg az 5 éves 

utóellenőrzés. Hiányosságot nem találtak. A városnapok ideje alatt kéri a lakosság megértését. 

Sok idegen lesz, nagy forgalom, sok autó szeretne majd parkolni. Ha nem foglalják el a 

bejárót, engedjék őket. Polgárőrök is fognak segíteni a forgalomirányításban. Kéri, minél 

többen vegyenek részt a rendezvényen. Fegyelmet kér a lakosságtól. Szeptember 7-én 

mazsorett találkozóra kerül sor, emiatt fél órás útlezárás lesz. Kéri a megértését.  

Sajnálattal tudatja, hogy elhunyt Hernyák Gábor geológus, akit az önkormányzat, mint a város 

díszpolgárát, saját halottjának tekinti. 

 

 

 

Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és a testületi 

ülést 16,15 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


