
1 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.07.31.-én,  

               du. 15.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:   Szociális Szolgáltató Központ Rudabánya 

 

 

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

Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba képviselő- testületi tagok, összesen 6 fő. 

Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő-testületi tag távolmaradását előre jelezte. 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

Vinczéné Bodnár Irén pénzügyi. osztályvezető    

Sebestyén Mónika mb. óvodavezető 

Mega András RNNÖ 

                        

 

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 6 fő 

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

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

 

1. A svájci alapú projektek közbeszerzési eljárására beadott pályázatok értékelése 

és a kivitelező kiválasztása 

 
 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 
 

 

2. Intézkedési terv megerősítése az ÁSZ által a Rudabánya Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatnál végzett ellenőrzésről  

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

 

3. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
      

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

 

4. Rudabányai Bóbita Óvoda óvodavezetői álláshelyére benyújtott pályázatok 

véleményezése 
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Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

 

5. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

    

Első napirendi pont tárgya: A svájci alapú projektek közbeszerzési eljárására beadott 

pályázatok értékelése és a kivitelező kiválasztása 

 

     Előadó: Szobota Lajos 

                   polgármester 
 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy mai nap folyamán 10 órakor történt meg a 

borítékok bontása. Elmondta továbbá, hogy van egy fellebbezési határidő, így a mai napirendi 

pontban, csak a bontás ismertetését tudjuk tárgyalni. 

Az első közbeszerzési eljárás a túlzott mértékű árajánlat miatt érvénytelen volt.  

 

A svájci projekttel kapcsolatban egy idegenforgalmi központ, látogatópark kerülne 

kialakításra a régi Óvoda területén, valamint a Tájház felújítása, valamint Tanösvény 

kialakítása a bányató területén. Ezeknek a munkálatai megkezdődtek. A szerződések aláírásra 

kerültek. A látványelemek kiválasztásában döntött a képviselő-testület.  

 

Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. A másodiknak a bontása a mai nap 

folyamán történt meg. Megkéri Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyzőt, hogy ismertesse a bontás 

eredményét.  

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott: Három pályázat 

érkezett be. Mindhárom pályázat eredményes.  

Az már most látszik, hogy a legkedvezőbb ajánlat 30 millió forinttal kevesebb, mint a korábbi 

ajánlat. 60 napon belül szükséges döntenünk. Hiánypótlási felhívás még beérkezhet.  

 

Szobota Lajos polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást vegyék 

tudomásul. 

Amikor lehetőség lesz rá, visszatérnek és döntenek. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

67/2014(VII.31.) határozata a 

svájci alapú projektek közbeszerzési eljárására beadott 

pályázatokról 
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Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete a 

svájci alapú közbeszerzési eljárásra benyújtott 

pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a 

pályázat kivitelezésével, fedezetével kapcsolatban 

további tárgyalásokat folytasson. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

Második napirendi pont tárgya: Intézkedési terv megerősítése az ÁSZ által a Rudabánya 

Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnál végzett ellenőrzésről  

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza. 
 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy Rudabánya Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatának költségvetését ellenőrizte az Állami Számvevőszék. Intézkedési tervet 

kellett készíteni mely megtörtént és elküldésre is került. Hiányolták, hogy a rendes testületi 

ülés nem adta hozzájárulását az intézkedési terv elfogadásához.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

68/2014(VII.31.) határozata a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat intézkedési tervének 

elfogadásáról  

                               

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁSZ 

jelentése alapján elkészített Rudabánya Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó  intézkedési tervet 

megtárgyalta, és a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 

elfogadta.  

 

 

                                                Határidő: azonnal 

                                                Felelős: polgármester 
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Harmadik napirendi pont tárgya:  Javaslat a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 

 

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: az előterjesztést és az árajánlatot mindenki írásban megkapta.  

A benyújtott pályázataink sorra elutasításra kerülnek. Úgy érezzük, hogy a Szabadság térnél 

és a Központi térnél szükséges volna mindenféleképpen kialakítani a megfigyelő kamerákat. 

A Telmon Kft-vel folytak a tárgyalások. 300 ezer Ft-ot befizetünk és 20 hónap alatt 90 ezer 

forintjával törlesszük a kamerarendszer árát. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

69/2014(VII.31.) határozata a 

térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről 

 

 

 Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről szóló árajánlatot 

a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.  

 

                                                             Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

                                                             Határidő: azonnal 

                                                             Felelős: polgármester 

 

 

Negyedik napirendi pont tárgya:  Rudabányai Bóbita Óvoda óvodavezetői álláshelyére 

benyújtott pályázatok véleményezése 

      

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: az előterjesztést mindenki írásban megkapta. A pályázat anyag 

terjedelmére tekintettel nem lett kiküldve a képviselő-testületi tagoknak, azt az 

önkormányzaton mindenki elolvashatta.  
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Tájékoztatást adott arról, hogy a pályázó intézményvezetői szakképesítéssel még nem 

rendelkezik, de csatolta az igazolást arról, hogy a közoktatási vezetői végzettség megszerzése 

folyamatban van.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 98.§-a kimondja, hogy legfeljebb 

egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, 

aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-

szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja, az intézményvezetői szakképzettség 

megszerzését.    

Elmondta, hogy a szavazás titkos szavazással történik és minősített többség szükséges az 

elfogadáshoz. A megbízatás két évre szól. 

Megkérdezi Sebestyén Mónika pályázót, hogy van-e kiegészíteni valója a pályázatban 

foglaltakon kívül, illetve, hogy megválasztása esetén elfogadja-e  a megbízatást?  

Sebestyén Mónika pályázó: a pályázatban foglaltakban leírtakat továbbra is fenntartja, és 

megválasztása esetén elfogadja a megbízást. Mást elmondani nem kíván. 

Szobota Lajos polgármester: tájékoztatást adott arról, hogy Ad Hoc Bizottságot szükséges 

megválasztani.  

Elnöknek Hadobás Sándort, tagoknak pedig Szél Miklóst és Vaszily Csabát javasolja.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                             70/2014(VII.31.) határozata  

                                                         a Szavazatszámláló Bizottság választásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Bóbita Óvoda intézményvezetői álláshely 

betöltésére titkos szavazás Szavazatszámláló Bizottságába 

elnökként Hadobás Sándort, tagoknak pedig Szél Miklóst és  

Vaszily Csabát választja. 

 

                                               Határidő: azonnal 

                                               Felelős: polgármester 

 

Szobota Lajos polgármester: megkéri Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyzőt, tanácskozási 

joggal meghívottat, hogy a szavazás módját ismertesse.  
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Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott: a szavazással 

kapcsolatban elmondta, hogy elkészítették a szavazólapokat. 7 db szavazólap van, de mivel 

nem vagyunk annyian egyet érvényteleníteni kell belőle.  

A szavazás idejére Szobota Lajos polgármester szünetet rendel el. 

Szobota Lajos polgármester: megkéri Hadobás Sándort, a Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a szavazás eredményét.  

Hadobás Sándor képviselő-testületi tag ismertette, hogy 6 szavazócédula került a 

szavazódobozba. Az 6 érvényes szavazat Sebestyén Mónika mellett szól. 

Szobota Lajos polgármester: ismerteti a szavazás eredményét.  

6 szavazat került az urnába. 6 érvényes szavazattal Sebestyén Mónika marad a Bóbita Óvoda 

intézményvezetője.  

Gratulál az Intézményvezetőnek.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                             71/2014.(VII.31.) határozata 

                                       a Rudabányai Bóbita Óvoda Intézményvezető választásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Bóbita Óvoda Intézményvezetőjének Sebestyén 

Mónikát bízza meg 2014.08.01. napjától 2016.07.31. napjáig. 

Illetményét 264.300 Ft/hó-ban, vezetői pótlékát az illetményalap 

40%-ban 64.000 Ft/hó-ban állapítja meg. 

Felhívja a polgármestert a megbízás elkészítésére és aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

                                                

                                        

 

Sebestyén Mónika: megköszöni a képviselő-testület bizalmát.  
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Indítványok, javaslatok, tájékoztatók:  

Vaszily Csaba képviselő testületi tag: elmondta, hogy Kalóczkai Gábor plébános 

megkereste, hogy szeretné a templom 100 éves évfordulójára megvendégelni a lakosságot. 

Ebben kérné az Önkormányzat támogatását.  

Suhajda porta előtt az árok nincs kitakarítva, folyik az úton a víz. Kéri, hogy a Kft segítse 

kitakarítani az árkot.  

Többen megkeresték, hogy szeretnének tisztálkodni a Szociális Szolgáltató Központban. 

Jelenleg ez nem használható. Megoldást kellene rá találni.  

Felhívta a figyelmet, hogy a falusi temetőben a villanyóra szekrény ki van nyitva. Zárhatóvá 

kellene tenni, nehogy lekapcsolják a ravatalozó hűtőjét.     

Szobota Lajos polgármester: elismerően nyilatkozik Gábor atya munkájáról Kívül-belülről 

felújította a Katolikus Templomot, táborozó gyermekeket fogadott, ellátta őket, és a múlt 

héten koncertet is szervezett, ahol fellépett St. Martin.  

Mindenféleképpen számíthat az Önkormányzat támogatására.  

Az Ady utca ároktisztítását továbbítja a Kft felé, valamint a Szociális Szolgáltató Központ 

zuhanyzóját is igyekeznek használhatóvá tenni, felveszi a kivitelezővel a kapcsolatot. 

Garanciális bejárást fognak tartani.    

A ravatalozóval kapcsolatban megteszi a szükséges intézkedéseket.  

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Szobota Lajos polgármester megköszöni a 

testületi ülésen a megjelenést és azt 16.10. órakor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Szobota Lajos                                                                                                Dr. Sallai Árpád   

polgármester                                                                                                címzetes főjegyző                     
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