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J e g y z ő k ö n y v 

 

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

              du. 13,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme (3733 Rudabánya Gvadányi J. u. 47.) 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Bartháné Béres 

Zsuzsanna, Hadobás Sándor, Szél Miklós képviselő- testületi tagok, összesen 5 fő. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok.  

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző    

 

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

tanácskozási joggal meghívottat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 5 fő megjelent, így 

az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Szögedi Szabolcs és Vaszily Csaba képviselő-tagok 

távolmaradásukat előre jelezték. Javaslatot tett a rendkívüli testületi ülés napirendi pontjára, 

melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

1) Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester 

 

2) Javaslat a Barcika Vízmű Kft törzstőke leszállítására, és ezzel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester  

 

    3)    Javaslat az Önkormányzati Konyha, mint önálló intézmény megszüntetésére 

Előadó: Szobota Lajos 

                         polgármester 

 

4)  Javaslat a Bóbita Óvoda Óvodavezetői pályázat kiírására 

Előadó: Szobota Lajos 

                         polgármester 

 

5)  Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 
 

1) Első napirendi pont tárgya:  Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 
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        Előadó: Szobota Lajos 

        polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

Szobota Lajos polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a már meglévő 

társulásokat önálló jogi személyiséggel rendelkező társulásokká kell átalakítani. Ezt a döntést a 

képviselő-testületnek június 30. napjáig meg kell hozniuk. 

 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott elmondta továbbá, hogy 

eddig a polgármester képviselte a társaságot. Július 1. napjától a képviselő-testület tagjait is lehet 

delegálni a társulásba.  

 

Szél Miklós Képviselő testületi tag javasolja, hogy továbbra is polgármester úr legyen delegálva 

a társulásba, mivel ő már nagy tapasztalattal rendelkezik ezen a téren. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 
 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

55/2013(VI.28.) határozata 

a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

    

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kazincbarcika és 

Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodása  a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és a vonatkozó egyéb 

jogszabályoknak megfelelően módosításra kerüljön. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező - 

módosított- egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013.06.30. 
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A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 
 

                                                   

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

56/2013(VI.28.) határozata 

a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

Kistérségi társulásba tagként történő delegálásról. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 

társulásba tagként Szobota Lajos polgármester személyét delegálja.  

Akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti a Testületben. 

                                              

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013.06.30. 

                                          

2) Második napirendi pont tárgya:  Javaslat a Barcika Vízmű Kft törzstőke 

leszállítására, és ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester  

 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy a Viziközmű tv a vízműveket megszünteti és 

különböző cégeknek adják át az üzemeltetést.  

Határozatot kell hoznunk a törzstőke leszállításáról, a könyvvizsgáló megbízatásának 

meghosszabbításáról valamint az elővásárlási jogról történő lemondásról. 

 

Kérdés , hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2013(VI.28.) határozata  

a BARCIKA Vízmű Kft. törzstőke leszállításáról 

Rudabánya Város Önkormányzata a 2011. évi CCIX. tv. előírásnak 

megfelelően – a társaság ügyvezetésének előterjesztésében – a 

BARCIKA Vízmű Kft. törzstőkéjének leszállításához hozzájárul. 

           Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén           

           ennek  megfelelően szavazzon. 

 

Az eredeti törzstőke mértéke: 669.640.000,- Ft, azaz 

Hatszázhatvankilencmillió-hatszáznegyvenezer 00/100 forint. 

 

A leszállított törzstőke mértéke: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió 

00/100 forint. 

A leszállítás módja: tőkekivonás a 2011. évi CCIX. tv. alapján. 

A társaság ügyvezetője a törzstőke leszállítását 30 napon belül 

köteles 

az illetékes Cégbírósághoz bejelenteni és a törzstőke leszállításáról 

szóló hirdetményt a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 

Cégközlönyben közzétenni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2013(VI.28.) határozata 

a BARCIKA Vízmű Kft. törzstőke 
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leszállítását követően a kisebbségi üzletrészek közös 

képviselőjének megválasztásáról, valamint a könyvvizsgáló 

megbízatásának meghosszabbításáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzata a BARCIKA Vízmű Kft-ben a 

törzstőke leszállítását követően meghatározott önkormányzati 

tulajdonú kisebbségi üzletrészek közös képviselőjének Aggtelek 

Község Önkormányzatát, illetve a település mindenkori 

polgármesterét választja meg. 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a csökkentett 

törzstőkéjű BARCIKA Vízmű Kft. társasági szerződését a fenti 

határozatnak megfelelően módosítsák. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a BARCIKA Vízmű 

Kft. könyvvizsgálójának megbízatása – a többi tulajdonossal történt 

egyeztetést követően meghosszabbításra kerüljön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság 

taggyűlésén ennek megfelelően szavazzon. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2013. (VI.28.) határozata 

a BARCIKA Vízmű Kft. 

törzstőkéjének leszállítását követően az önkormányzatot 

megillető elővásárlási jogról való lemondáshoz 

 

Rudabánya Város Önkormányzata a BARCIKA Vízmű Kft. 

résztulajdonosa kijelenti, hogy az önkormányzatot megillető 

elővásárlási jogáról lemond, azzal élni nem kíván. 
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A Képviselő-testület tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a BARCIKA Vízmű Kft.-ben meglévő kisebbségi 

üzletrészeket a többségi tulajdonos Kazincbarcika város 

Önkormányzata – erre vonatkozó üzletrész átruházási szerződések 

alapján- megvásárolja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság 

taggyűlésén ennek megfelelően szavazzon. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3) Harmadik napirendi pont tárgya:  Javaslat az Önkormányzati Konyha, mint önálló 

intézmény megszüntetésére 

 

Előadó: Szobota Lajos 

                         polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.  

 

 

Szobota Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy 2012.08.01-vel az 

Önkormányzat önálló intézményként működteti az önkormányzati konyhát. A működtetés 

visszakerülne az önkormányzat hatálya alá, szakfeladatra. 

A dolgozók jogviszonyában nem történne változás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2013. (VI.28.) határozata 

 

az önkormányzati konyha, mint 

önálló intézmény megszüntetésére, szakfeladaton történő 

további működtetésére 
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Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 

július 31. napjával megszünteti az Önkormányzati Konyhát, mint 

önállóan működő intézményt. 

 

A konyha további működése az önkormányzat keretein belül, 

szakfeladaton történik. 

 

Felhívja a polgármestert az intézmény megszüntetésével 

kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Államkincstárnál. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

                                       

                   

4) Negyedik napirendi pont tárgya:  Javaslat a Bóbita Óvoda Óvodavezetői pályázat  

                                                             kiírására 

 

   

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester 

 

A pályázati felhívást a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy megbízott óvodavezetőnk van jelenleg. A 

képviselő-testület  a pályázatot kiírta. A pályázat elbírálási határideje 2013. augusztus 31.  

 

A Képviselő testület a pályázati kiírást az alábbiakkal egészíti ki: a  jelentkezőt személyesen is 

meg kívánja hallgatni, valamint a pályázattal kapcsolatban további információt Szobota Lajos 

polgármester nyúlt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2013(VI.28.) határozata 

 

a Rudabányai Bóbita Óvoda 

óvodavezető munkakör betöltésére, pályázati felhívás 
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Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

a pályázati felhívást a következő kiegészítésekkel elfogadta: 

 

A képviselő-testület személyesen is meg kívánja hallgatni a 

pályázót. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt 

Szobota Lajos polgármester nyújt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Indítványok, tájékoztatók, javaslatok 
 

Szél Miklós képviselő testületi tag elmondta, hogy az Telekesi iskolába harmadik és negyedik 

osztályban a gyerekek kevés száma miatt a működést nem engedélyezi a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ. Ezt a problémát rendezni kell. Első és második, valamint összevont 

harmadik és negyedik osztály fog üzemelni. A Kik-en keresztül kezdeményezték az országos 

szerv felé, hogy kihelyezett osztályként működnek, így nem kell tanintézmény vezető. 

 

Kéri az Önkormányzat és a Városüzemeltető Kft. segítségét abban, hogy a „kisiroda” 

kifestésében, valamint a tornacsarnok öltözőinek burkolásában, lábazat festésében segítséget 

nyújtsanak.  

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester megköszöni a rendkívüli nyílt testületi 

ülésen a megjelenést és azt 14.30. perckor bezárta. 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

Szobota Lajos                                                                                                 Dr. Sallai Árpád 

polgármester                                                                                                  címzetes főjegyző       

 


