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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.06.04-én,  

               du. 13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:   Önkormányzat Hivatali helysége 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 András Nonprofit Kft ügyvezető 

 

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:  

 

1. Beszámoló a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. éviben végzett 

munkáiról és pénzügyi mérlegről 

 

 

2. A Rudabányai Bóbita Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére pályázati 

felhívás 

 

3. Indítványok, Javaslatok Tájékoztatók 

 

Első napirendi pont tárgya: Beszámoló a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit 

Kft. 2013. éviben végzett munkáiról és pénzügyi mérlegről 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza. 

 

Előadó: Papp András 

              ügyvezető 

 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a Nonprofit Kft pénzügyi mérlegét és 

beszámolóját el kell fogadnia a képviselő-testületnek.  Már korábban ez napirendre volt tűzve, 

de a könyvvizsgáló nem készítette el a jelentést, így a mai testületi ülésen került napirendre.  

 

Az írásos anyagot mindenki megkapta. A tájékoztatót részletesnek találja.  
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A Felügyelőbizottság tárgyalta és átnézte az anyagot. 

 

Veres Lajos alpolgármester: elmondta, hogy a Felügyelőbizottság a tegnapi nap folyamán 

gyorsított eljárásban tárgyalta a pénzügyi mérleget. A felügyelőbizottság megküldte a 

jelentést és javasolja azt elfogadásra.  

 

Papp András ügyvezető igazgató, tanácskozási joggal meghívott: indokolta az 

előterjesztésben foglaltakat és szóban részletezte az ott leírtakat.  

 

 

Vaszily Csaba képviselő testületi tag: elmondta, hogy számszaki hibát talált a beszámolóban 

és több helyen is pontatlannak találja.  

Már többször felhívta a képviselő-testület figyelmét arra, hogy az Alapító Okirat nem teszi 

lehetővé a beszámoló ilyen formában történő elfogadását.  

 

Szobota Lajos polgármester:  nem ért egyet a fent elmondottakkal és javasolja a beszámoló 

elfogadását.  

 

Elmondta, hogy sok mindent beterveztek még az évre, de levették az eredetileg betervezett 

létszámot. Jelenleg 150-160 körüli a létszám.  

Személy szerint elismeri a Kft munkáját. Olyan elemeket, térköveket gyártanak amely egyedi.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal  és 1 ellenszavazattal 

- tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                            48/2014(VI.04.) határozata 

                                                   a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft 2013. évi  

                                                            beszámolójáról és pénzügyi mérlegéről            

 

                                                     Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                                     Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft 2013. évi 

                                                     beszámolóját és pénzügyi mérlegét megtárgyalta és 

                                                     a jegyzőkönyv szerinti tartalommal elfogadta.  

                 

                                                      Határidő: azonnal 

                                                      Felelős : polgármester 

 

 

2.Második napirendi pont tárgya: A Rudabányai Bóbita Óvoda óvodavezető munkakör 

betöltésére pályázati felhívás 

 

Előadó: Szobota Lajos  

             polgármester  
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