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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 15-én, 14,00 

     órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 

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

    Zsuzsanna, Drencsán Balázs, Garan Árpád, Orgován Róbert, Papp András, 

    Szél Miklós, Szögedi Szabolcs tagok, összesen 9 fő. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Molnár-Köteles Andrea, Simon Etele, Tarjányi Sándor  

        képviselők 

 

Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

        Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

        Szaniszló Judit Szociális Szolgáltató Központ vezető 

        Takács Csaba Nonprofit Kft. vezető 

 

 

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

joggal megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 12 tagja közül 9 fő megjelent, így az ülés 

határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-

testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

N a p i r e n d : 

 

 T á r g y :        El ő a d ó : 

 

1./ A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról rendelet alkotása Dr. Sallai Árpád 

          címzetes főjegyző 

 

2./ Megállapodások felülvizsgálata      Dr. Sallai Árpád 

          címzetes főjegyző 

 

3./ Köztisztviselők 2010. évi teljesítménykitűzéséhez szükséges  Dr. Sallai Árpád 

     kiemelt teljesítménykitűzések, célok megfogalmazása   címzetes főjegyző 

 

4./ Indítványok, javaslatok 

 

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

      történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat. Kifejtette, döntöttek a 

kistérségi közmunkaprogramokról, ezen belül rövid idő állt rendelkezésre a cigány 

közmunkaprogramban résztvevők kiválasztására. Gyakorlatilag a kisebbségi önkormányzat 

véleményét alapul véve döntöttek a 30 fő személyéről. A dolgozók a mai nappal megkezdték a 

munkát, június 15-ig fog tartani a foglalkoztatás, valószínű azonban, hogy hosszabbodik majd a 

program, különösebb anyagi kihatása nem lesz az önkormányzatra. Az emberek a munkavédelmi 

oktatást megkapták, a tevékeny részvétel a hétfői napon kezdődik. A Svájci Alapú pályázat 

benyújtásáról is döntött a testület, a pályázat beadása a mai napon megtörténik, Rudabánya 97 
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millióval vesz részt a programban. A címzetes főjegyző úr képviseli önkormányzatunkat a pályázat 

koordinálására létrehozott bizottságban. Megköszönte Szögedi Szabolcs képviselő úrnak a tevékeny 

részvételét a női fitness terem kialakításában. A zárt ülésen hozott döntésekről az érintetteket 

értesítette. Az elmúlt időszakban a legfontosabb feladat az utak, járdák síktalanítása volt. Nem 

mindig tudták sajnos ezt a feladatot maradéktalanul elvégezni. A szemétszállításnál jelentett ez több 

alkalommal problémát. Az utolsó alkalommal a Kft. segítségével sikerült az olyan területekről is 

elszállítani a hulladékot, amelyet a szemétszállító autó nem tudott megközelíteni. A képviselő-

testület döntése értelében megtörtént a nyílászárók cseréje, az ezzel kapcsolatos utójavítások, 

festések megtörténtek, a mai napon a művelődési ház világításcseréje is megtörtént. Megrendezésre 

került decemberben a fenyőünnep, illetve december 22-én az idősek napja. Örült neki, hogy a 

szélsőséges időjárás ellenére is ilyen szép számmal vettek részt az idősek a rendezvényen. December 

23-án benyújtották az iskolapályázat szerződéskötéséhez szükséges dokumentumokat, sajnos azt kell 

mondania, hogy folynak az aknamunkák. Megérkezett a hiánypótlás, ennek ismét eleget tettek. A 

közbeszerzési eljárás dokumentációjának az előkészítése folyamatban van, a jövő hét csütörtökön a 

közbeszerzési bizottság előzetesen tárgyalni fogja. 

 

Első napirendi pont tárgya: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról rendelet alkotása 

 

Előadó: Dr. Sallai Árpád 

   címzetes főjegyző 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Dr. Sallai Árpád elmondta, a munkatervben szerepelt, mint rendeletalkotás ez a napirend, ezért 

került így bele a napirendek közé. A megyében található települések közül kb. 50 % vezette be helyi 

rendeletben ezt a közszolgáltatást, a másik 50 % a megyei önkormányzat hatáskörében hagyta. 

Amennyiben úgy dönt a képviselő-testület, hogy önállóan kívánja ezt a feladatot ellátni, akkor azt 

jelezni kell a megyei önkormányzat felé, szerződést kell kötni, stb. Részletesen tartalmazza az 

előterjesztést az eljárási módot. Előzetesen tárgyalta a Jogi Bizottság az előterjesztést, kérte az elnök 

asszonyt, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Bartháné Béres Zsuzsanna közölte, a Jogi Bizottság véleménye szerint a Borsodkomm Kft-t hívja 

meg a képviselő-testület egy ülésre, ahol kérjenek tájékoztatást a településen végzett munkáról. 

Ezáltal érdemben tudna dönteni a testület arról, hogy átvállalja-e ezt a feladatot, vagy maradjon 

tovább a megyei önkormányzat hatáskörében. 

 

Garan Árpád tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Borsodkomm a megyei önkormányzat 100 %-os 

tulajdonában lévő Kft, ezért minden évben beszámolnak az elvégzett munkáról. Korrekten állapítják 

meg a díjakat, az inflációt meghaladóan egy alkalommal emeltek, akkor is minimálisan. Vannak 

nagyon kemény előírások, amelyeket be kell tartani. Ezt a céget egy korrekt cégnek tartja. Nem 

fognak elzárkózni a tájékoztatótól, de sok újat nem fognak tudni mondani. 

 

Papp András felhívta a figyelmet arra, hogy tavasszal választás, fél éven belül kezdeményezni kell 

a társulásból való kiválást. Rudabánya új kistérségi központként szeretne működni. Javasolta, hogy 

hozzanak erről egy állásfoglalást, mert innen kezdve fokozottan kell figyelni a törvényi feladatokat. 

Milyen feladatokat szeretnének ellátni, mire volna igény? El kell kezdeni egyeztetni a 

társtelepülésekkel. A hivatal dolgozza ki ennek a törvényi hátterét, a polgármester úr vegye fel a 

kapcsolatot a környező települések vezetőivel. 
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Garan Árpád rámutatott arra, hogy a helyhatósági választásoktól számított fél év áll rendelkezésre. 

Ha úgy alakul a választás, hogy kormányváltás lesz, akkor a kistérségeken belül is változás lesz. 

 

Szél Miklós véleménye szerint ne alkossanak önálló rendeletet a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról, hiszen ezt a feladatot a megyei önkormányzat ellátja. Hívják fel a lakosság 

figyelmét erre a feladatra, mert szinte nincs olyan nap, hogy szénmonoxid mérgezésről ne 

hallanának. Ősszel, a helyi választások után, majd az akkori testületnek lesz a döntési joga a saját 

kistérség alakításának kezdeményezése. A döntésre azonban fel lehet készülni. 

 

Veres Lajos elmondta, a bizottság a kéményseprő-ipari vállalat tevékenységével kapcsolatban 

kimondottan a helyi problémákra gondolt. Hány olyan társasház és bérlakás van, amely veszélyezteti 

a környezetet, hova kell odafigyelni.  

 

Dr. Sallai Árpád hangsúlyozta, azt tapasztalták, hogy rengeteg rossz állapotban lévő füstelvezető 

kémény van. El vannak koszolódva, tömítődve a kémények. Az okmányirodai megállapodást ma 

tárgyalja Szendrő önkormányzata. 17 ezer ember arra vár, hogy együtt lépjenek, próbáljanak meg 

olyan pénzeszközöket találni, amelyekkel a munkahelyteremtést elő lehet segíteni. A kistérség 

többek között ellátja a belső ellenőrzési feladatokat, ezt is össze tudnák fogni. Az igazgatási 

szolgáltatás mellett az egészségügy már meg van. Ha megoldódik a felsőkelecsényi út 

rekonstrukciója, akkor a szolgáltatások 10 percen belül elérhetővé válnak. 

 

Szobota Lajos összegezve a véleményeket megállapította, hogy a képviselő-testület nem kívánja ezt 

a feladatot átvenni a megyei önkormányzattól, rendeletet nem kíván alkotni. A márciusban tartandó 

ülésére meghívja a Borsodkomm Kft. vezetőjét, hogy tájékoztassa a végzett tevékenységéről a 

képviselő-testületet Rudabányára vetítve. Kérte a képviselő-testület döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2010. (I. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

  rendelet alkotása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező 

kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

- nem kívánja a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó 

kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást átvállalni. 

 

A márciusi ülésére meghívja a Borsodkomm Kft. vezetőjét, 

tájékoztatást kérve a közszolgáltatás rudabányai vetületéről. 

 

Határidő: március 15. 

Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, a napirenden belül felvetődött a kistérségek átformálása, a kistérségi 

szerepvállalás. Ezzel már többször foglalkoztak, hiszen amikor sikerült elérni a városi rangot, akkor 

is megfogalmazódott ez az igény. Számtalan közigazgatási változás elé néznek most. Hozzák meg az 
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állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy szeretnének a kazincbarcikai kistérségből kiválni, új 

kistérségi központként működni. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2010. (I. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: Kazincbarcikai kistérségből történő kiválás, új  

   kistérségi központként való működésre  

   felkészülés 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilatkoztatja, hogy ki kíván válni a kazincbarcikai 

kistérségből, új kistérségi központként kíván a közigazgatásban 

szerepet vállalni.  

 

Felhívja a címzetes főjegyzőt és a polgármestert, hogy a 

határozat végrehajtásához a szükséges előkészületi lépéseket 

tegyék meg, a környező településekkel vegyék fel a kapcsolatot. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:     polgármester, címzetes főjegyző 

 

Második napirendi pont tárgya: Megállapodások felülvizsgálata 

 

Előadó: Dr. Sallai Árpád 

    címzetes főjegyző 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a két bizottság előzetesen 

megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a kialakult véleményt. 

 

Bartháné Béres Zsuzsanna a Jogi Bizottság elnöke kifejtette, a bizottság az előterjesztésnek 

megfelelően javasolja a támogatásokat. Az egészségügyi szolgáltatók esetén az infláció mértékével 

emelni az éves támogatási összeget, a körjegyzőségi támogatásnál nem javasolnak emelést. 

 

Papp András a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, van olyan település, ahol többet, van, ahol 

kevesebbet adnak támogatás címén az egészségügynek. Jelentős pénzt áldozott a település a 

szolgálatok környezetének a kialakítására. Korszerű környezetbe került az ügyeleti szolgálat, 

megújult a háziorvosi és a fogászati rendelő. A védőnői szolgálat felújításához az anyagok 

beszerzésre kerültek. A lenti rendelő esetében korábban elkészült a tető cserepezése. Ennek a 

rendelőnek a fenntartása jóval többe kerül, mint a korábban felújított, korszerűsített rendelőké. Ha 

ezeket a szempontokat figyelembe veszik, akkor nem reális az egyforma támogatás. Az inflációval 

történő emelést sem támogatják, helyette javasolják a védőnői szolgálat felújítását és a lenti 

rendelőnek a pályázati úton történő felújítását.  

 

Szobota Lajos megállapította, hogy a 2 bizottság részéről eltérő vélemény alakult ki. A Pénzügyi 

Bizottság javaslatát figyelembe véve az egészségügyi szolgáltatók esetében a 2009-es támogatási 
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szint maradjon, figyelembe véve a fejlesztési lehetőségeket. A körjegyzőség működésével 

kapcsolatban nem volt ellentétes vélemény, ott nem történik emelés. Kérte a képviselő-testület 

döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal -, 1 

tartózkodással, az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2010. (01. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: Megállapodások felülvizsgálata 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

háziorvosi szolgálatok és a fogorvosi szolgálat működési 

támogatását 2010 évben nem kívánja emelni.  

 

A támogatás összege 2010 évben változatlan 1.350 Eft 

szolgálatonként. 

 

A körjegyzőség fenntartásához adott támogatás összegét sem 

kívánja emelni, ezért Kánó település évi 300 Eft-tal, Alsótelekes 

község évi 1.100 Eft-tal járul hozzá a kiadásokhoz. 

 

Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a költségvetés tervezésekor 

a hozott határozatot vegye figyelembe. 

 

Határidő: február 15. 

Felelős:      címzetes főjegyző   

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Köztisztviselők 2010. évi teljesítménykitűzéséhez szükséges 

kiemelt teljesítménykitűzések, célok megfogalmazása 

 

Előadó: Dr. Sallai Árpád 

   címzetes főjegyző 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérte, hogy akinek kérdése, 

hozzászólása van, tegye meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2010. (I. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: Rudabánya Városi Önkormányzat Polgármesteri 

  Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2010  

             évre szóló, teljesítménykitűzéseinek alapját képező  

             kiemelt célok megfogalmazása 
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Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi tartalmú határozatot 

hozta: 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 évre 

a köztisztviselők teljesítménykitűzéseinek alapját képező 

kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1./ Jogszabályok rendelkezéseiből következő kiemelt célok: 

 

a./ 2010 évi önkormányzati költségvetés megfelelő előkészítése, 

b./ a jogszabályokban előírt ügyintézési határidők rövidítése, 

c./ Európai Uniós jogharmonizációs kötelezettségek folyamatos 

végzése, 

d./ szakmai ismeretek hatékony bővítése, 

e./ testületi és bizottsági ülések színvonalas szakmai, jogi, 

igazgatási előkészítése, a lebonyolítás feltételeinek biztosítása, 

f./ a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 

önkormányzati és közigazgatási ügyek körültekintő döntés-

előkészítése, a döntések végrehajtása, 

g./ az önkormányzati fenntartású intézmények színvonalas 

feladatellátásának elősegítése, az intézményi működéssel 

összefüggő feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a rájuk 

vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése, segítése, 

h./ a szociális és gyermekvédelmi törvény és végrehajtási 

rendeleteikből adódó feladatoknak való megfelelés, külön 

hangsúlyozva az „Út a munkába” programhoz kapcsolódó 

feladatok megvalósítását, a segélyezettek közcélú 

munkavégzésbe történő bevonását és benntartását, a 

foglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi jogszabályok 

maradéktalan betartása, 

j./ az államháztartási törvény, a számviteli törvény, az adózásról 

szóló törvény, valamint az államháztartási szervek beszámolói 

és könyvvezetési sajátosságairól szóló rendelkezéseknek 

következetes végrehajtása, az önkormányzat gazdálkodására 

vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, 

k./ az önkormányzat kintlévőségeinek behajtása, a végrehajtóval 

kötött szerződés alapján, 

l./ adóelkerülők, új adófizetők feltárása, ezzel is segítve a 

költségvetési egyensúly megőrzését, 

m./ az önkormányzat által pályázat útján megvalósítandó célok 

realizálásában történő részvétel, pályázatok készítésében 

közreműködés, elszámolása, 

n./ a kistérségi együttműködés folytatása, kereteinek 

kiszélesítése, 

o./ okmányiroda kialakítása kapcsán felmerülő feladatok 

szakszerű elvégzése,  

p./ civil szervezetekkel történő hatékony együttműködés 

elősegítése, 
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2./ Rudabánya Városi Önkormányzat fizetési kötelezettségének 

időbeni teljesítése, az elnyert pályázatokhoz szükséges önrészek 

fedezetének biztosítása. 

 

3./ Az országgyűlési és a helyhatósági választások szakszerű, 

problémamentes előkészítése, lebonyolítása 

 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős:     jegyző 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 

 

Drencsán  Balázs szeretné, ha a kisbusz minden vasárnap reggel 10 órakor templomi járatot 

indítsanak, amely a hívőket elvinné a templomba. 

 

Szobota Lajos elmondta, már beszéltek ebben a témában. 10 óra magasságában elindulna a busz, 2 

járatot letudna, a főútvonal mentén haladna. Támogassák ezt a felvetést, a feltételeket azonban ki kell 

dolgozni.  

 

Veres Lajos hozzáfűzte, a plébános és a tiszteletes urat kérjék meg, hogy hirdesse ki a hívők között 

ezt a lehetőséget. 

 

Garan Árpád közölte, ismét megkeresték az Arany János út belső részén lakók, hogy nagy a sár. Ő 

is tapasztalta, hogy tűrhetetlen állapotok vannak azon a részen, miért nem csinálják meg a 

kavicsozást? Az ott élő emberek is ugyan úgy fizetik a közdíjakat mint Rudabánya más részén élő 

emberek. Megint baj van az ügyelettel. Január 8-án este fél hét körüli időpontban 2,5 éves 

kisgyermek 39,8 fokos lázzal feküdt, az ügyelet nem volt hajlandó kimenni. Miért tartják fenn az 

ügyeletet, ha az ügyeletes orvos megtagadja az ellátást? Kérte az ügyeletvezető tájékoztatását, 

valamint az ügy kivizsgálását. Örömmel értesült róla, hogy új honlapja van Rudabányának. Változott 

sok minden, de sokkal nagyobb tárhellyel rendelkezünk, amely nagyobb lehetőségeket tár elénk. Az 

archívum még nincs feltöltve a régi hírekkel. Nincs megfelelő tudósítás a történt eseményekről. 

 

Szobota Lajos elmondta, az Arany János úttal kapcsolatban hozzá is jött panasz. Tervbe volt véve a 

József A. utca felújítása, ezzel együtt szerették volna leaszfaltozni ezt a részt is. Nem igaz az, hogy 

nem foglalkoznak ezzel a szakasszal. Jogos a panasz, lépni fognak az ügyben. Az ügyelettel 

kapcsolatos panasszal az ügyfél nem kereste meg. A település új honlapja új felületen jelentkezik, ezt 

meg kell tanulni kezelni. A Hadobás úr továbbra is vállalta a kulturális híradást, de neki is meg kell 

tanulnia kezelni ezt az új rendszert. A Hivatal munkatársai folyamatosan végzik az adatok feltöltését, 

azonban még egy kis türelmet kért, mivel a napi munkavégzés mellett végzik ezt a munkát. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést 15,15 órakor 

bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 

 

K. m. f. 

 

Szobota Lajos         Dr. Sallai Árpád 

 polgármester         címzetes főjegyző 

 

 


