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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.09.15-én,  

               du. 15.00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:   Szociális Szolgáltató Központ Konferencia Terme Rudabánya 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Novák Péter alpolgármester, Hadobás Sándor, 

Szél Miklós, Jancsurák Árpád, Szögedi Szabolcs képviselő- testületi tagok, összesen 6 fő. 

 

Veres Lajos képviselő-testületi tag távolmaradását előre jelezte. 

 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

         Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

                    Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző  

                    Vinczéné Bodnár Irén Pü. osztályvezető 

                     Papp Andrea Múzeum igazgató 

                     Szabóné Dobi Andrea Szol.Szolg. intézményvezető 

                     Sebestyén Mónika Bóbita Óvoda intézményvezető 

                     Kovácsné Sipos Tünde Városüzemeltető Kft ügyvezető                 

                      

 

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: 

 

Napirend:  

 

1. Javaslat a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester             

 

2. Tájékoztató Rudabánya Önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról 

 

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester 

 

3. Javaslat a kommunális adóról szóló 10/1999.(XII.17.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására. 

 

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester 

 

4. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 5/1999. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására.   
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Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester 

 

5.Javaslat a talajterhelési díjról szóló 17/2004.(XII.10.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezésére, új rendelet megalkotására. 

 

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester 

 

6.             Tájékoztató a Városüzemeltető Non-Profit Kft. I. féléves gazdálkodásáról 

 

Előadó: Kovácsné Sipos Tünde 

               ügyvezető igazgató 

 

7. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

 

Napirend előtt: 

 

Szobota Lajos polgármester: tájékoztatást ad a folyamatban lévő és a befejezett 

fejlesztésekkel kapcsolatban. A régi óvoda épületét felújították. Itt egy Rudapithecus látogató 

és kutató központ kialakítására került sor. Kialakításra került a Tájház és a Központi tér is. A 

műszaki átadás-átvétel megtörtént mindkét területen. Az előző kettő svájci alapú forrásból, a 

központ tér önerőből valósult meg. Mindhárommal készen lettek a Városnapig. 

A közfoglalkoztatással kapcsolatban tájékoztatást ad arról, hogy augusztus 31. napjával lejárt 

a programunk egy része, kivéve a 92 fős mezőgazdasági program. November 30. napjáig 

mind a 140 fő meghosszabbításra került. Ebből a létszámból 15 fő digitális tanfolyamon vesz 

részt. Lehetőséget kaptunk további hat fő és további 12 fő foglalkoztatására, október 31-ig. Ez 

270 fő foglalkoztatását jelenti. Nem csökkentettük, hanem növeltük a létszámot.  

A mezőgazdasági programban elsősorban a konyhára termelnek, de a felesleget a lakosság 

körében értékesítik.  

 

Szeptember 3. napján az Irányító Hatóság meghallgatásán vettek részt Miskolcon. Itt a 

Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten projektet ellenőrizték. Több megállapítást tettek, 

de ezek nem elmarasztalóak. Dátumokat adtak az Önkormányzatnak. Október 31. napjával 

határozták meg a beruházás zárását. Ennek eredményeképpen az Euro Campus Kft-vel 

szerződés módosítást kötöttek. Ebben rögzítették a meghatározott időpontokat. Október 15. 

napjáig ez a dátum módosítható, ha ahhoz az Irányító Hatóság hozzájárul. Ebben az esetben a 

dátum november végéig kitolható. Bíznak a határidőben történő befejezésben.  

 

A Városnap megtartásra került szeptember 4-5 napján. Sok érdekes rendezvény megtartására 

került sor. A Malenkij robot emlékére emléktáblát avattak. Megemlékeztek az 50 éves 

rudabányai bányaszerencsétlenségről is.  

 

Gratulál a Rozmaring Asszonykórusnak, akik a Csillebérci országos versenyen első helyezést 

értek el. További sok sikert kíván nekik.  

 

Elindították a József A utcában az ároképítési munkákat, valamint a lenti temetőnél a lépcső 

építést. A Református Templom felújítási munkálatai is megkezdődtek.  
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Első napirendi pont tárgya: Javaslat a  2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta.  

Elmondta, hogy a Kormány által és az Államkincstár által előírt normatív módosításokat 

tartalmazza. Ezeket a módosításokat átvezették az írásos anyagban.  

Felkéri a Bizottság elnökét, Hadobás Sándort, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát. 

 

Hadobás Sándor elnök: elmondja, hogy a Bizottság ülésén megtárgyalta a rendeletet, 

egyetért az előterjesztett költségvetési rendelet tervezettel. 

Javasolja annak elfogadását.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal- ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül- megalkotja 9/2015.(IX.16.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi 

költségvetésről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

 

Az 9/2015. (IX.16.) ök. rendeletet a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza.  

 

 

Második napirendi pont tárgya: Tájékoztató Rudabánya Önkormányzat 2015. évi I. 

féléves gazdálkodásáról 

 

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza.  

 

 

Szobota Lajos polgármester: A tájékoztató anyagát mindenki megkapta.  

A módosított költségvetéssel adták ki a testület elé. A bevételek teljesítési összege 449.672 E 

Ft, ami az eredeti előirányzat 40%-ának felel meg.  

A kiadás teljesítése 215 397 E Ft. 

Elmondható, hogy minden intézmény tartani tudta az 50%-os teljesítési szintet.  

 

A beruházásokkal kapcsolatban köszöni Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző úr és Novák Péter 

alpolgármester úr eredményes munkáját.  

Köszöni a lakosságnak is, hogy egy egyszerű felhívásra rengeteg felajánlás érkezett a Tájház 

berendezéséhez. Szinte mindenki adományozta vagy letétbe helyezte az értéktárgyakat.  

A Városnap lebonyolításában közreműködőknek is köszöni a segítséget.   
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A tájékoztatót a Bizottság véleményezte. Felkéri Hadobás Sándort a Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a Bizottság véleményét:  

 

Hadobás Sándor elnök: a Bizottság véleményezte a tájékoztató és azt elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek.  

 

 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 

                                                                61/2015. (IX.15.) határozata a 

                                                Rudabánya Város első féléves gazdálkodásáról 

                                                               

 

 

                                         Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                         Rudabánya Város első féléves gazdálkodásáról szóló  

                                         tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta.           

                                          

                                         Határidő: azonnal 

                                         Felelős: polgármester  

 

 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Javaslat a kommunális adóról szóló 10/1999.(XII.17.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására. 

 

Előadó: Szobota Lajos 

           polgármester 

 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza. 

 

 

Szobota Lajos polgármester: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya ellenőrzést tartva kérte, azt hogy a régi rendeletben a 

már elavult rendelkezéseket módosítsuk. Célszerűbb új rendeletet alkotni. Ennek határideje 

2015. szeptember 15. 

  

Hadobás Sándor elnök: elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a rendeletet, 

egyetért az előterjesztésében foglalatokkal, illetve úgy foglalt állást, hogy azokat tárgyalja 

meg és fogadja el a képviselő testület. 

A Bizottság javasolja annak elfogadását.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal- ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül- megalkotja 6/2015.(IX.16.) önkormányzati rendeletét a 

magánszemélyek kommunális adójáról.  

 

A 6/2015. (IX.16.) ök. rendeletet a jegyzőkönyv 5. mellékletet tartalmazza. 

 

 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 5/1999.(VI.28.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására.   

 

Előadó: Szobota Lajos 

            polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza. 

 

 

Szobota Lajos polgármester: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya ellenőrzést tartva kérte, azt hogy a régi rendeletben a 

már elavult rendelkezéseket módosítsuk. Célszerűbb új rendeletet alkotni. Ennek határideje 

2015. szeptember 15. 

 

Hadobás Sándor elnök: elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a rendelet- 

tervezetet, egyetért az előterjesztésében foglalatokkal, illetve úgy foglalt állást, hogy azokat 

tárgyalja meg és fogadja el a képviselő testület. 

A Bizottság javasolja annak elfogadását.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal- ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül- megalkotja 7/2015.(IX.16.) önkormányzati rendeletét a helyi 

iparűzési adóról.  

 

A 7/2015. (IX.16.) ök. rendeletet a jegyzőkönyv 7. mellékletet tartalmazza. 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Javaslat a talajterhelési díjról szóló 17/2004.(XII.10.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására. 

 

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester 
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza. 

 

 

Szobota Lajos polgármester: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya ellenőrzést tartva kérte, azt hogy a régi rendeletben a 

már elavult rendelkezéseket módosítsuk. Célszerűbb új rendeletet alkotni. Ennek határideje 

2015. szeptember 15. Javasolja mentességnél a 2 m3 beletenni. 

 

Hadobás Sándor elnök: elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a rendelet- 

tervezetet. A mentesség tekintetében 2 m3-t javasol beletenni a rendeletbe.  

A Bizottság javasolja annak elfogadását.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal- ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül- megalkotja 8/2015.(IX.16.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési 

díjról.  

 

A 8/2015. (IX.16.) ök. rendeletet a jegyzőkönyv 9. mellékletet tartalmazza. 

 

 

 

Hatodik napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Városüzemeltető Non-Profit Kft. I. féléves 

gazdálkodásról 

 

Előadó: Kovácsné Sipos Tünde 

              ügyvezető igazgató 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. melléklete tartalmazza. 

 

 

Szobota Lajos polgármester: az előterjesztést mindenki megkapta. Kérdezi Kovácsné Sipos 

Tündét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.  

 

Kovácsné Sipos Tünde ügyvezető igazgató: szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 

 

Hadobás Sándor elnök: elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a tájékoztatót és 

javasolja a képviselő-testületnek azt elfogadásra. 

 

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: 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                62/2015. (IX.15.) határozata a 

                                        a Városüzemeltető Non Profit Kft I. féléves gazdálkodásáról 

                                                               

 

 

                                         Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

                                         Városüzemeltető Non profit Kft első féléves gazdálkodásáról 

                                          szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta. 

 

                                          Határidő: azonnal 

                                          Felelős: polgármester 

 

 

                

 

Hetedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az Önkormányzat és a társult települések, 

valamint a SIVÁK BT közötti orvosi ügyeleti szerződés lejár december 31. napjával. Ezért 

közbeszerzési eljárás megindítására van szükség.  

A legfontosabb pontjai, hogy 5 éves időtartamra biztosítaná a felnőtt és gyermek ügyeleti 

ellátást.  2016.01.01-2020.12.31-ig. A szolgáltatás finanszírozására kérnek árajánlatot, hány 

orvossal, milyen feltételekkel tudjál vállalni. Megfelelő súlyszámok kialakításával 

biztosítanák az értékelési szempontokat. 

A Bizottság tárgyalta. 

 

Hadobás Sándor elnök: elmondta, hogy a Bizottság tárgyalta az ajánlattételi felhívást. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a többi, társult települések polgármestereivel tárgyaljon 

a közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatban.  

 

 

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 

                                                                63/2015. (IX.15.) határozata az 

                                            orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának megindításáról 

 

                                                 Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 

                                                 felhatalmazza Szobota Lajos polgármestert arra, hogy 

                                                 az orvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárást  

                                                 megindítsa és a társult településekkel az egyeztetést  

                                                 lefolytassa.  
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                                                Határidő: azonnal 

                                                Felelős: polgármester         

 

  

Szobota Lajos polgármester: a svájci alapú beruházáshoz igénybe vett 50 Millió Ft-os 

hitelkeretünk kérelme lejár, ezért kéri a képviselő-testület hozzájárulását annak október 31. 

napjáig történő meghosszabbítására.  

 

 

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 

                                                         64/2015. (IX.15.) határozata a 

                                            beruházási hitel rendelkezésre állási idejének 

                                                                 meghosszabbításáról 

 

 

                                            Rudabánya Város Önkormányzat képviselő - testülete döntött  

                                            arról, hogy a SH/1/1.  „Kazincbarcika és vonzáskörzete  

                                            munkahelyteremtő fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítása  

                                            érdekében felvett kölcsönszerződés rendelkezésre állási idejét 

                                            2015.10.31. napjáig meghosszabbítja.  

 

                                           Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre állási idő 

                                           meghosszabbításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

 

                                           Határidő: azonnal 

                                           Felelős: polgármester 

 

  

Szobota Lajos polgármester: a jövőbeni közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy 

megszűnnek a 100%-os támogatottságok. 2016. március 1. napjával indul a legközelebbi 

közfoglalkoztatási program. Ez dátum szerint 2017.02.28. napjáig szól. Valószínű, hogy ebbe 

az időszakba tesznek szakaszokat, nem lesz folyamatos, hosszú távú program. A 

finanszírozási feltételek megváltoznak. Megszűnik a 100%-os támogatottság. 20%-os kell az 

önkormányzatoknak önerőben biztosítani 135 fő-ig. A létszám fölött a 30%-ra módosul a 

hozzájárulás mértéke.  

Ezt a programok a képviselő-testület jóváhagyásával be kell nyújtanunk.  Az idő szorít 

minket.  

Négy fő terület van a kiadott program szerint. Javasolja a 135 fő foglalkoztatását.  

Az egyik terület a mezőgazdasági terület folytatása, a másik a helyi sajátosságok megóvása, 

továbbfejlesztése a harmadik a szociális ráépülő program, a negyedik pedig az illegális 
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lerakóhely felszámolása. Ezzel már településünkön nem kell számolni, ezért az előző három 

pontra helyezné a hangsúlyt a 2016. éves programban.  

A mezőgazdasági programban 62 fő bevonását javasolja. A helyi sajátosságoknál 30 fő 

foglalkoztatását, a szociális ráépülő programban pedig 43 fő foglalkoztatását javasolja. Ez a 

kiinduló pont a 2016-os évre. 

 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata a programmal kapcsolatban? 

 

Hadobás Sándor elnök: elmondja, hogy a Bizottság a polgármester úr által ismertetett 

koncepcióval egyetért. A 20% előteremetése is problémát fog okozni a jövőben. Javasolja 

elfogadása a Képviselő-testület felé. 

 

  

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 

                                                         65/2015. (IX.15.) határozata a 

                           a 2016. évi közfoglalkoztatási programról 

 

 

            Rudabánya Város Önkormányzat képviselő – testülete 

                                    döntött arról, hogy a 2016. évi közfoglalkoztatási programot 135 fővel 

                                      benyújtsa. 

 

                                      Határidő: azonnal 

                                      Felelős: polgármester 

 

 

 

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

elkövetkező évek jelentősen meg fogják változtatni a város életét, fejlődését. Szeptember 

végén kb 28- 30 pályázat jelenik meg egyszerre. Október 31 a beadási határidő. A fejlesztési 

tervünket elkészítettük. Ez körülbelül 30 intézkedést tartalmaz. Az étterem problémáját meg 

kell oldani. A tanmedencét fel kell újítani. Az utakat meg kell csináltatni.  

A fejlesztéseket összhangban kell hozni. A határidők szorosak. Az előkészített anyagokat át 

kell nézni, a változásokat át kell vezetni.  

 

 Szobota Lajos polgármester: az idő szorosságára tekintettel kéri a testület felhatalmazását. 

A pályázatokat a lehető leghamarabb be kell nyújtani, nehogy lemaradjunk róla. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  
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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 

                                                         66/2015. (IX.15.) határozata a 

                                  pályázatok benyújtásával kapcsolatos előkészületek megtételéről 

 

 

                                     Rudabánya Város Önkormányzat képviselő - testülete döntött arról,  

                                     hogy Szobota Lajos polgármestert felhatalmazza arra, hogy a  

                                     benyújtandó pályázatokkal kapcsolatban az előkészületi munkákat  

                                     végezze el, a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

                                     Határidő: azonnal 

                                     Felelős: polgármester 

 

 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy amennyiben csatlakozni kívánunk a Bursa 

Hungarica ösztöndíjpályázat 2016-os fordulójához, akkor erről dönteni szükséges. Javasolja, 

hogy mint minden évben, most is csatlakozzunk hozzá, hogy ennyivel is támogassuk a tanulni 

vágyó fiatalokat. 

 

  

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 

                                                         67/2015. (IX.15.) határozata a 

                                  Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 

 

 

                                       Rudabánya Város Önkormányzata csatlakozik  a Bursa Hungarica  

                                       Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi  

                                       fordulójához. 

 

                                       A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási  
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                                       szándékról  szóló nyilatkozat megküldéséről gondoskodjon. 

                                  

                                       Határidő: azonnal 

                                       Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Szobota Lajos polgármester: kéri a képviselő- testület hozzájárulását, felhatalmazását 

ahhoz, hogy rendkívüli kiegészítő támogatás iránti igényt nyújtsunk be.  

 

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 

                                                                68/2015. (IX.15.) határozata  

                                           rendkívüli kiegészítő támogatás iránti igény benyújtásáról 

 

 

 

                                           Rudabánya Város Önkormányzat képviselő - testülete döntött 

                                           arról, hogy  rendkívüli kiegészítő támogatás iránti igényt nyújt be.  

 

                                            Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a rendkívüli 

                                            kiegészítő támogatás iránti igény benyújtásával kapcsolatos  

                                            intézkedéseket tegye meg.   

 

 

                                           Határidő: 2015.09.30. 

                                           Felelős: polgármester 

 

Szobota Lajos polgármester: szükséges testületi határozat ahhoz, hogy a Bányászattörténeti 

múzeumhoz csatoljuk a Tájházat és a Rudapithecus Látogató-, oktató és Kutató Központot 

alintézményként. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

 

                                            Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                69/2015. (IX.15.) határozata  

                                             a Bányászattörténeti Múzeumhoz történő csatolásról 

 

                                          Rudabánya Város Önkormányzat képviselő - testülete döntött 

                                          arról, hogy a Bányászattörténeti Múzeumhoz kívánja csatolni  

                                          alintézményként a  

- Tájházat és a 

- Rudapithecus Látogató-, Oktató és kutató Központot 

 

                                          Felhatalmazza Papp Andreát, a Bányászattörténeti Múzeum 

                                          igazgatóját, hogy a szükséges állásfoglalásokat kérje meg,  

                                          intézkedéseket tegye meg. 

 

                                         Határidő: azonnal 

                                         Felelős: polgármester 

 

        

 

Szobota Lajos polgármester: érkezett 3 bérlakás iránti kérelem a képviselő-testülethez. Az 

érintettek kérték, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk meg a kérelmeket. 

 

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 

70/2015. (IX. 15.) határozata  

zárt ülés elrendeléséről 

 

 

                            Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete döntött arról,           
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