
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.03.21.-én,  

               du. 14,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:   Szociális Szolgáltató Központ Rudabánya 

 

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

Zsuzsanna, Hadobás Sándor, Szél Miklós, Vaszily Csaba, Szögedi Szabolcs képviselő- 

testületi tagok, összesen 7 fő. 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

            Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

                       Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző  

                       Papp Andrea Bányászattörténeti Múzeum intézményvezető 

                       Szabóné Dobi Andrea Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető 

                       Sebestyén Mónika Bóbita Óvoda intézményvezető 

                       Mega András RNNÖ 

                       Papp András Városüzemeltető Nonprofit Kft. 

                       Kovácsné Sipos Tünde polgárőrség vezető 

                       Takács Viktor Dániel őrsparancsnok a napirend előtti tájékoztatóra  

                       Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányság vezető 

                       Dr. Mecser Tamás rendőr ezredes 

   

 

 

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 testületi ülés napirendi 

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

 

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

között történt fontosabb eseményekről.  
 

Napirend:  

 

1. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására 

     Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester 

 

2. Tájékoztató a kazincbarcikai Rendőrkapitányság településünket érintő 

tevékenységéről 

 

   Előadó: Dr. Toldi-Tóth Gábor 

                   kapitányságvezető 



 

3. Javaslat az eb rendészeti feladatok komplex ellátására 

  Előadó: Dr. Sallai Árpád 

                       címzetes főjegyző 

 

      4. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és környéke Önkormányzati Hulladékkezelési 

Társulás működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előadó: Szobota Lajos 

                     polgármester 

 

5.Indítványok, Javaslatok, Tájékoztatók 

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

történt fontosabb eseményekről. 

Előadó: Szobota Lajos 

                 polgármester 

 

 

Szobota Lajos polgármester : elmondta, hogy a február 21. napján tartott testületi ülésen határozott a 

testület  az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettség 

megállapításáról. 

Elfogadásra került a Rudabányai Városüzemeltető Kft. 2014. évi üzleti terve. 

Döntött a képviselő-testület a politikai pártok képújságban történő hirdetésének feltételeiről.  

Zárt ülés keretében megválasztásra kerültek a Szavazatszámláló Bizottság tagjai. 

 

Elmondta, hogy beindult a településünkön a mezőgazdasági start munka. A fóliasátor felállításra 

került, a terület bekerítése folyamatban van.  

Jelenleg még a téli start munka folyik 70 ember foglalkoztatásával és 70 ember oktatásával.  

A Magyar Államkincstár ellenőrizte a gyermekétkeztetést, hiányosságokat nem tapasztaltak.  

Egészség megőrző pályázat augusztus 31. zárul. Részleges ellenőrzés volt. Hiányosságokat nem 

tapasztaltak. A programhoz részlegesen adják a támogatást.  

 

A svájci pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a  megismételt közbeszerzés folyamatban van. 

Tervezői és költségvetési módosításra is szükség van.  

Elmondta azt is, hogy a Sport pálya felújítása folyamatban van. Valószínűsíti, hogy határidőbe be 

tudják fejezni a munkálatokat.  

Tájékoztatást adott arról, hogy új mentőautót kapott az Izsófalvai mentőállomás. A garázsajtót viszont 

meg kell csináltatni, mivel az új autó magasabb és így nem fér be a garázsba.  

 

A Március 15. Ünnepséggel kapcsolatban elmondta, hogy  színvonalas volt az előadás amelyet a 

gyerekek előadtak.  

 

A Szociális Szolgáltató Központ helyszíni ellenőrzése a Mag. Zrt részéről megtörtént. A megállapított 

hiányosságok kijavítása folyamatban van.  



 

A Start munkával kapcsolatban elmondta, hogy a pályázatot már többször módosítaniuk kellett.  

 

Szél Miklós képviselő-testületi tag:   az oktatással kapcsolatban elmondta, hogy senki nem maradt ki 

a programból, mindenki becsülettel végigcsinálta azt. Pozitívnak ítéli meg a programot. Megköszöni a 

polgármester és a Művelődési ház segítségét.  

 

    

1. Első napirendi pont tárgya:  Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 

módosítására 

 

 

     Előadó: Szobota Lajos 

                 polgármester 
 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy módosítani kell a korábban elfogadott rendeletünkön. 

Ezt azzal indokolta, hogy a díjtételeket függelékben fogadtuk el és mellékletben kellett volna.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – megalkotta a 4/2014. (III.24) Önkormányzati rendeletét a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 2/2014.(II.03.) önkormányzat rendelet módosításáról.  

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

Második napirendi pont tárgya: Tájékoztató a kazincbarcikai Rendőrkapitányság 

településünket érintő tevékenységéről 

 

Előadó: Dr. Toldi-Tóth Gábor 

                kapitányságvezető 

 

Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető, tanácskozási joggal meghívott:  elmondta, hogy 

az előterjesztést mindenki megkapta, de szóbeli kiegészítést kíván tenni a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

Elmondta, hogy a beszámolójuk formailag és tartalmilag is új. Elmondta, hogy a 

Kapitányságukhoz 40 település tartozik. A bűncselekményeknek kb. 80%-át hét településen 

követik el. Kazincbarcika, Sajószentpéter, Ormosbánya, Rudabánya, Izsófalva, Múcsony és 

Sajókaza. Ezekre a településekre koncentrálnak a legnagyobb mértékben. Elmondta, hogy az 

előző évet nagyon jó eredménnyel zárták, ezt bizonyítja a beszámoló anyaga.  

 



Ebben az évben zajlanak a választások. Legfontosabb feladatuk ezzel kapcsolatban a 

kiegyensúlyozott közbiztonság kialakítása.  

Megköszöni Rudabánya Városvezetésének a munkáját és segítségét. Várja a kérdéseket.  

 

Szögedi Szabolcs képviselő-testületi tag: megdöbbenve tapasztalja, hogy külön program 

szükséges ahhoz, hogy a rendőrség 24 órán belül jelen legyen a településen.  

Véleménye az, hogy a garázda magatartás szaporodik a településünkön. 

Melyek a legveszélyeztetettebb települések a környékünkön? 

Rendőri jelenlétnek számít az is, ha a rendőrautó végigmegy a településünkön?   

 

Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető, tanácskozási joggal meghívott:  elmondta, hogy 

már korábban felsorolta, hogy melyek a legveszélyeztetettebb településeink. Ezekre a 

településekre próbálnak meg koncentrálni. Ezekre a településekre úgy tudnak plussz forrást 

biztosítani, hogy máshonnan azt elveszik.  

Legalább egyszer minden településen meg kell jelenniük.  

 

Vaszily Csaba képviselő-testületi tag: hiányolja, hogy a Körzeti megbízott személye még 

nem lett bemutatva.  

Elmondta azt is, hogy eb rendeletet szeretnének bevezetni. Van-e lehetősége a települési 

rendőröknek, hogy az ebekkel kapcsolatos szabálysértésben eljárjanak ha például nagytestű 

kutyát szájkosár nélkül sétáltatják vagy elengedik közterületen?  

 

Takács Viktor őrsparancsnok, tanácskozási joggal meghívott: ígéretet tett arra, hogy a 

körzeti megbízott személye bemutatásra kerül.   

 

Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető, tanácskozási joggal meghívott:  elmondta, hogy 

Kazincbarcikán van eb rendelet, ott a rendőrség eljárhat és szankcionálhat. 

 

Takács Viktor őrsparancsnok, tanácskozási joggal meghívott: az állattartásnak vannak 

előírt szabályai. Az állat közterületen lévő, felügyelet nélkül tartása szankcionálható.  

Elmondta azt is, hogy a veszélyes eb fogalma egy külön kategóriát képez.  

 

Szél Miklós képviselő-testületi tag: megköszöni a rendőrség segítségét abba, hogy az iskola 

számára hasznos előadásokat szerveznek és tartanak. A gyerekek nagy érdeklődéssel 

hallgatják a rendőrök előadását. Reméli, hogy a jövőben is megmarad az iskola és a rendőrség 

közötti jó kapcsolat.  

 

Dr. Mecser Tamás ezredes, tanácskozási joggal meghívott: ha elfogadásra kerül a város 

ebrendelete, akkor a rendőr kollégák el tudnak járni. Ezekkel az eb tartókkal szemben meg 

kell tenni a feljelentést.  

Tanácsolja a testületnek, hogy vegyék fel olyan önkormányzatokkal a kapcsolatot, ahol már  

bevezetésre került az eb rendelet és kérjék ki a gyakorlati tanácsaikat. 

 



Megköszöni azt a támogatást, amit a település rendőrőrse kap a várostól és az 

önkormányzattól.  

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy természetesen a jövőben is mindent megtesz 

az önkormányzat és a Városüzemeltető Nonprofit Kft azért, hogy a rendőrség épületét 

korszerűbbé tudják tenni és kívülről is felújításra kerüljön.  

 

Kéri a testülettől, hogy a rendőrség beszámolóját fogadják el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.   

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2014. (III.21.) határozata 

a kazincbarcikai Rendőrkapitányság településünket érintő 

tevékenységéről  

 

 

                      Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete a kazincbarcikai 

                      Rendőrkapitányság településünket érintő tevékenységéről szóló 

                      tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

                      Határidő: azonnal 

                      Felelős: polgármester  

      

A tájékoztató teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Javaslat az ebrendészeti feladatok komplex ellátására 

 

Előadó: Dr. Sallai Árpád 

            címzetes főjegyző 

 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy eb rendelet megalkotását tervezi a képviselő 

testület. Javasolja a rendelet tervezet átgondolását. A tervezetet a bizottság előzetesen 

megtárgyalta. 

Átadja a szót Hadobás Sándornak, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének. 

 

Hadobás Sándor a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: elmondta, hogy a Bizottság 

előzetesen és hosszasan tárgyalta a ebrendelet tervezetet. Javasolja, hogy előzetesen 



bocsássák a lakosság felé megvitatásra. 2015 január 1-vel kívánják bevezetni.  

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott: az ebekkel 

kapcsolatban komplex eljárásra van szükség. Ez együttműködést és közös gondolkodást 

igényel. Mindenféleképpen foglalkozni kell a problémával és megoldást kell találni rá. Az eb 

tartóknak meg kell tanítani a felelős gondolkodást.  

 

Szél Miklós képviselő-testületi tag: Javasolja, hogy aki nem hobbiból tart harci ebet vagy 

veszélyesnek minősített ebet az más megítélés alá essen.  

 

Szögedi Szabolcs képviselő-testültei tag: az ebek problémája visszatérő kérdés 

településünkön. Az ebeket befogás után el kell szállásolni, ehhez kenneleket kell építeni. 

 

 Szobota Lajos polgármester: a rendelet bevezetésének feltételeit először meg kell 

teremteni. Új kábító fegyvert kell beszereznünk.  

A rendeletet 2015.január 1-től kívánja a testület bevezetni.  

 

Vaszily Csaba képviselő-testület tag: a kiküldött tájékoztató anyagot megkapta és minimális 

hiányosságokkal azt jónak találja.  

 

         
Szobota Lajos polgármester: javasolja a napirendi pont elhalasztását addig, ameddig nem 

látják át pontosan azt, hogy az ebekkel kapcsolatban milyen teendőik és lehetőségeik vannak.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.   

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

 

                                  Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                 21/ 2014.(III.21.) határozata 

                                                    az ebrendészeti feladatok ellátásáról szóló napirendi pont                                                     

                                                                         megtárgyalásának elhalasztásáról 

 

 

                                                   Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete az  

                                                   ebrendészeti feladatok ellátásáról szóló napirendi pont  

                                                   tárgyalását későbbi időpontra elhalasztja. 

 

                                     

                                                   Határidő: azonnal 

                                                   Felelős: polgármester 

 



 

A rendelet tervezet teljes szövegét és az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és környéke 

Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás működésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

 

 

Előadó: Szobota Lajos 

       polgármester 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy szükséges meghoznia a képviselő-testületnek 

néhány, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás 

működésével kapcsolatos határozatot.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.   

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

22/2014.(III.21) határozata a 

A Sajó és Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának 

jóváhagyásáról 
 

 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa által, 2014. 02.19. napján, a 8/2014. (II.19) számú határozatával 
elfogadott – a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a jegyzőkönyv mellékletét 
képező társulási megállapodás elfogadásával, jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.   



 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

23/2014.(III.21) határozata a 

A Sajó és Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba történő delegálásról, 

delegált tag helyettesítéséről 
 
1. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási 
Tanácsába tagként delegálja Szobota Lajos polgármestert. 
2. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási  
Tanácsába delegált Szobota Lajos polgármester akadályoztatása esetén 
Társulási Tanácsban Veres Lajos alpolgármester helyettesíti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.   

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.  

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

24/2014.(III.21) határozata a 

Sajó és Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási 

tervének jóváhagyásáról 

 

 

                                              Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „ZV Zöld    

                                              Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói  

                                               hulladékgazdálkodási terv” című előterjesztést megtárgyalta,  

                                               megismerte és az annak részét képező a ZV Zöld Völgy   

                                               Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói  

                                               Hulladékgazdálkodási tervét elfogadja.  

 

 



           Felelős: polgármester 

           Határidő: értelemszerűen 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.   

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.  

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

25/2014.(III.21) határozata a 

Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó 

törvényességi felhívásról 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Főosztálya 2014. február 24-ei keltezésű, 

BŰOŰ/13/2160-1/2014. ügyiratszámú törvényességi felhívását 

megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, azzal 

egyetért.  

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete a 

hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 33. § (1) 

bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása érdekében, a törvény által előírt kötelezettségeinek a 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulásban lévő tagságán keresztül tesz eleget. 

A képviselő-testület a Társulás tagjaként – a Társulás működési 

és döntéshozatali rendének megfelelően – a kötelező 

önkormányzati feladat ellátását, valamennyi rendelkezésre álló 

eszközzel segíti, azért mindent megtesz. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, valamint a Társulás 

Elnöke részére haladéktalanul küldje meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő. 2014.március 31. 

 

A határozati javaslatokat a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza. 

Hatodik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 



Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a Barcika Vízmű Kft-ben tagok vagyunk. A 

Kft megszűnése folyamatban van. Az üzletrészünkről döntenie kell a képviselő-testületnek. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.   

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.  

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

26/2014.(III.21) határozata a 

a BARCIKA Vízmű Kft-ben meglévő üzletrész 

vételi ajánlatáról  

                          
                                        

                                      Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rudabánya  

                                  Városi Önkormányzat BARCIKA Vízmű Kft-ben meglévő 72.000 Ft  

                                  névértékű üzletrész vételi ajánlatát megtárgyalta és az alábbi határozatot 

                                  hozta: 

 

                                  A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Rudabánya Város       

                                  Önkormányzat BARCIKA Vízmű Kft-ben meglévő 72.000 Ft névértékű 

                                  üzletrészét 122.400 Ft azaz százhuszonkettőezer-négyszáz forintért    

                                  Kazincbarcika Város Önkormányzat részére eladja.  

 

 

                                         Határidő: azonnal 

                                         Felelős: polgármester      

 

Hadobás Sándor képviselő-testületi tag: gratulációját fejezi ki Prof. Dr. Kordos Lászlónak 

és Szentmártoni Imrének, hogy március 15-én átvehették az állami kitüntetést.  

Bartháné Béres Zsuzsannna: elmondta, hogy április 22 a Föld Napja. Javasolja, hogy 

tervezzenek faültetést és virágosítást. Szemétszedési programot is javasol május 10-re. 

Vaszily Csaba képviselő-testület tag: megkérdezi, hogy a piactér átadása mikor fog 

megtörténni?  

Szeretné, ha a felújított intézményeinkbe közös bejárást tartanánk. 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a piactérrel kapcsolatban tegnap egyeztettek a 

tervezővel. Az eredeti állapotot akarják létrehozni. Ez a terepszint megemelését és a piac 

lejjebb tételét jelentené. A terv módosítás építési engedély köteles. Ha további információkkal 

tud szolgálni azt természetesen megosztja a testülettel.  

A garanciális bejárással egyetért. Időpontjának április 15-ét tűzi ki.  

 



Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a képviselő testületnek döntenie kell arról, 

hogy a Rudabánya Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét elfogadja-e? 

Kérdés, hozzászólás nem volt.   

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.  

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

27/2014.(III.21) határozata a 

                                                                     közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

                                                Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

                                                Rudabánya Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési  

                                                tervét elfogadta.  

 

                                         Határidő: azonnal 

                                         Felelős: polgármester      

 

 

 Javasolja a Képviselő-testületnek zárt ülés elrendelését, mivel földbérleti javaslattal 

kapcsolatban kellene döntenie a testületnek.  

 Kérdés, hozzászólás nem volt.   

 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.  

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

28/2014.(III.21) határozata a 

zárt ülés elrendeléséről 

 

 

                                                 Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést 

                                                 rendel el, önkormányzati tulajdonban lévő földterület  



                                                 bérbeadásával kapcsolatban. 

                                  

                                                Határidő: azonnal 

                                                    Felelős: polgármester      

 

 

 

 

                                                              K.m.f. 

 

 

 

Szobota Lajos                                                                                                 Dr. Sallai Árpád   

polgármester                                                                                                 címzetes főjegyző                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


