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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12-én, de. 

    9,00 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, Tarjányi Sándor tagok, összesen 10 fő. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Molnár-Köteles Andrea 

 

Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Szaniszló Judit Szoc. Szolg. Kp. Vezetője 

  Takács Csaba Nonprofit Kft. Vezetője 

  Mega András Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

  Kiss József Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 

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

megjelenteket. Megállapította, hogy a testületből 10 fő jelen van, 1 fő, Simon Etele késését 

jelezte. Felkérte a Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 

vagyonnyilatkozatok megtételéről.  

 

Bartháné Béres Zsuzsanna tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 12 fő képviselő közül 11 adta 

le január 31-ig vagyonnyilatkozatát, melyeket a bizottsági ülésen nyilvántartásba is vettek. 

Egy fő társuk, Tarjányi Sándor képviselő úr nem tett eleget a mai napig vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének. 

 

Szobota Lajos megköszönte a tájékoztatást, megállapította, hogy az ülésen 10 fő képviselő 

van jelen, de 9 főnek van szavazati joga. Tarjányi Sándor képviselő úr addig nem 

gyakorolhatja képviselői jogait, amíg vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét nem teljesíti. 

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 :        E l ő a d ó : 

 

1./ Rudabánya Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  Szobota Lajos 

     rendelet alkotása        polgármester 

 

2./ Javaslat rendelet alkotásra az utcanév, valamint a házak számozási Szobota Lajos 

     rendjére vonatkozóan       polgármester 

 

3./ Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. üzleti terv   Takács Csaba 

     elfogadása         vezető 

 

4./ 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása    Szobota Lajos 

          polgármester 
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5./ Indítványok, javaslatok 

 

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

történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos ismertette a lejárt határidejű határozatokat. Elmondta, hogy az előterjesztés 

kérését a márciusi ülésre a Borsodkomm felé elküldték. A kistérségből történő kiválásra, 

illetve új kistérség kialakítására a felkészülést elkezdték, a jegyző úr a héten is az 

okmányiroda dolgaival foglalkozott. Február 1-én, rendkívüli zárt ülésen keretében tárgyalták 

az iskolapályázattal kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívást. Január 28-án a 

támogatási szerződést aláírták, ezzel egy 450 milliós beruházás veszi kezdetét. Közcélú 

munkavégzés keretében jelenleg 85 főt foglalkoztatnak, január 15-én elindult a Cigány 

közmunkaprogram, amely 30 fő foglalkoztatását biztosítja. A csapadékvíz-rendszerekkel az 

időjárás miatt foglalkozni nem tudnak, ezért gaztalanítást, takarítást végeznek. Szélsőséges az 

időjárás, próbálják a település minden részén a közlekedést biztosítani. A Kft. a meglévő 

emberekkel folytatja a szálló felújítási munkálatait, illetve megkezdték a fenti védőnői 

szolgálat helyiségeinek felújítását. Minden területen próbálják a szükséges létszámot 

biztosítani az intézmények zavartalan működéséhez. Február 2-án sor került a varroda 

átvételére, a volt tulajdonos igényt támaszt a kis épületre, ezt bérlet formájában tovább 

kívánja vinni. Március 15-ig kiürítik a hosszú épület hátsó részét, ahol megkezdődhet a 

felújítás. Kistérségi ülésen vett részt, ahol a kazincbarcikai rendőrkapitány adott egy 

tájékoztatást a bűnügyi helyzetről. A bűncselekmények száma 2008-hoz képest nem 

emelkedett. Eredményesség szempontjából javulás tapasztalható, 66,1 %-ról 66,3 %-ra 

emelkedett. Jelentősen csökkent a fiatalkorú, illetve gyermekkorú elkövetőek száma. Ismét 

felhívták a figyelmet a trükkös lopásokra, kérték a lakosság segítését, ha házalókkal 

találkoznak értesítsék a Hivatalt illetve a rendőrséget.  

 

Dr. Sallai Árpád az okmányiroda létesítése kapcsán kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a 

tavaly augusztus 28-án hozott határozatot vonja vissza, illetve hozzon új határozatot az 

létesítéssel kapcsolatban. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2010. (II. 12.) sz. határozat 

 

Tárgy: A 89/2009. (VIII. 28.) sz. határozat visszavonása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Okmányiroda létesítésével kapcsolatban 2009. augusztus 

28-án, 89/2009. (VIII. 28.) sz. határozatát visszavonja. 

 

Szobota Lajos kérte, hozzanak új határozatot a törvényi előírásoknak megfelelve, a régi 

szövege kiegészül azzal, hogy „biztosítják az okmányiroda folyamatos feladatellátását”. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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10/2010. (II. 12.) sz. határozat 

 

Tárgy: Okmányiroda létrehozása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilatkoztatja, hogy a településen létrehozandó 

Okmányiroda létesítéséhez 

 

- biztosítja a kultúrált ügyfélfogadáshoz és az 

okmányirodai feladatok ellátásához szükséges 

ügyintézési helyszínt, valamint biztosítja az 

okmányiroda folyamatos feladatellátását, 

- biztosítja a személyi és tárgyi feltételek 

megteremtésének pénzügyi fedezetét, 

- átvállalja az okmányiroda működtetésének azon – 

külön megállapodásban rögzített – költségeit, 

amelyek a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatalát terhelik, 

- a normatív támogatás rendszeres folyósításáig az 

okmányirodát saját pénzeszközeiből és a 

területváltozás következtében érintett 

okmányirodákat működtető települési 

önkormányzatok képviselő-testületeivel kötött 

megállapodást alapján Rudabányát megillető 

támogatásból működteti.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     tisztségviselők 

 
 

Garan Árpád felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy elkezdődött a kopogtató cédulák 

kézbesítése. A problémák megelőzése érdekében mindenki csak kitöltött ajánlószelvényt 

adjon át. Biankó cédulát senki ne adjon át, töltse ki az ő általa jelölni kívánt személy nevével. 

 

Szél Miklós elmondta, a lakosság egy része elismerően, egy része elégedetlenül nyilatkozik a 

hóhelyzet miatt. A nagy hóesést követően Kazincbarcikán, illetve Miskolcon járt, 

megállapította, hogy Rudabányának nem volt szégyellni valója. Zömében inkább pozitív 

visszajelzéseket hallott. Edelény és Szendrő között tiszta volt az út, a mi környezetünkben 

azonban borzalmas útviszonyokkal találkozhattak. Az utak állapota veszélyeztette a közösségi 

közlekedést. A Rudabánya-Szuhakálló közötti szakaszon nagyon rossz volt a helyzet. Azt 

kérte, hogy levélben jelezzék ezt a Közútkezelő Kht. felé. 

 

Szobota Lajos rámutatott arra, hogy Edelény és Rudabánya körzete két céghez tartozik. Már 

több alkalommal jelezték a putnoki Közútkezelő Kht felé, hogy egy-egy hóeséskor nagyon 

veszélyesek az utak, nem takarítják őket megfelelően. Most is azt látta, hogy csak a 

kanyarokat szórják. Mindenképpen jelezni fogja az észrevételt a képviselő-testület és a 

környék lakossága nevében. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elkészült a kazincbarcikai 

kistérségi honlap. A településekre bízták a honlap tartalommal történő feltöltését, egy díjazást 

is kitűztek annak érdekében, hogy minél több anyag kerüljön fel. Rudabánya első lett ebben a 

versenyben, 500 gigás külső HDD-t kaptak. 
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Első napirendi pont tárgya: Rudabánya Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésről 

szóló rendelet alkotása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos ismertette a tervezet sarokszámait. Előzetesen a két bizottság együttes ülésen 

tárgyalta a napirendet, felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a kialakult 

véleményt. 

 

Papp András kifejtette, megint eltelt egy év a költségvetés szempontjából. Az elmúlt évet 

egy szigorú gazdálkodással, illetve sikeres ÖNHIKI-s pályázattal teljesítették hitelfelvétel 

nélkül. Ez tette lehetővé, hogy az önkormányzat a múlt évet sikerrel zárta, így a felhalmozási 

kiadást sikerült áthozni, az iskolapályázathoz fel fogják tudni használni. Szomorúan 

tapasztalták, hogy a bevétel jóval elmarad a kiadástól. Ismét csak a szigorú gazdálkodásban, 

illetve egy jó ÖNHIKI-ben bízhatnak. A bizottság 3,5 órán át tárgyalta a költségvetést. 115 

milliós hiánnyal elfogadásra javasolják a tervezetet, az alábbi javaslatokkal: a 

közalkalmazottaknak, a munkavállalóknak az évi 150 Eft-os cafetéria-keretet biztosítják. A 

munkaruha-juttatás mértékének egyenlőtlensége miatt javasolják, hogy a munkaruha-juttatási 

szabályzatot felül kell vizsgálni, mert pontosan azok a dolgozók, akiknek jobban 

szennyeződhet a ruhája, csak töredékösszeget kap, míg a másik dolgozók, akik irodában töltik 

a munkaidejük nagy részét nagyobb összeget kapnak. Nem emlékszik rá, hogy a képviselő-

testület előtt lett volna a szabályzat. Szerinte ezt a képviselő-testületnek el kell fogadnia, 

illetve a Pénzügyi Bizottságnak véleményeznie kell. A jubileumi jutalom megállapításánál 

kisebb vita alakult ki. 25, 30, 35, 40 éves jogviszony után jubileumi jutalomra jogosult a 

dolgozó. A jubileumi jutalom megállapításáról határozatot hoznak. Írják bele, hogy mely 

jogviszonyok alapján kapja meg a dolgozó a jubileumi jutalmat. Írják rá, hogy mikor, hol 

dolgozott. Ezáltal utólag is könnyebbé válik az ellenőrzés. A bizottsági ülésen sok apróbb 

észrevétel mellett felhívták az intézményvezetők, dolgozók figyelmét a takarékosságra. 

Ezekkel az észrevételekkel együtt a 2 bizottság elfogadásra javasolja a tervezetet. 

 

Szél Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy a Pénzügy be sem fogadja határozat nélkül a 

jubileumi jutalom megállapítását. Nem sokból tart a határozatban felsorolni a jogviszonyokat. 

 

Drencsán  Balázs emlékeztette a Pénzügyi Bizottság elnökét arra, hogy nem csak annyi 

felvetés hangzott el az ülésen, amennyit elmondott. Ő összevetette a rudabányai iskola és a 

felsőnyárádi iskola költségvetését. Közel azonos kondíciókkal rendelkeznek, 261 a 

gyermeklétszámuk, 100 bejáró gyermekük van, 8 SNI-s, illetve 16 fő pedagógus. Így a 

költségvetésük 80 millió forint. Rudabányán 235 gyerek tanul és van 11 SNI-s. A kettő 

közötti különbségre -30 milliót számolt. Ezért javasolta, hogy a rudabányai iskola 

költségvetését 75 millióban maximálják. Ha nem nyer az ÖNHIKI, akkor ennél többet éves 

szinten ne lehessen kifizetni. 

 

Garan Árpád hozzáfűzte, a rudabányai iskolánál aránytalanul magas a bérköltség, a létszám 

22,5 fő, amelybe beletartozik mindenki. 1 dolgozó éves szinten 4.522 Eft-ba kerül. 

Felsőtelekesen 3.560 Eft-ba kerül egy dolgozó, a különbség 1 millió forint. Ez a tény egy 

kicsit elgondolkodtató. Elhiszi azt, hogy idősebb pedagógusok vannak, azt is túlképzettek, de 

ezt egy kicsit sokkalja. Minden intézménynek szolidabban kellene a tervezetet készítenie. 
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Szél Miklós közölte, a részletes bérkimutatást a jegyző úrnak zárt borítékban átadta a 

költségvetéssel együtt. A besorolási béreket nem ő találja ki, jogszabály rögzíti, végzettség, 

hány éve van a pályán, így kerül megállapításra az illetmény. Ha valaki több mint 30 éve 

szolgálja a települést, akkor úgy gondolja, hogy az nem olyan nagy bűn. A pályakezdő és egy 

nyugdíj előtt álló közalkalmazott között a bérkülönbség bruttó 60 Eft. Tartalmazza a tervezet 

2 dolgozó végkielégítését és felmentési időre járó bérét. A jelenlegi támogatási rendszerből 

még a bér sem jön ki. A bizottsági ülésen megállapodtak abban, hogy ha elindul a beruházás, 

akkor márciusban le fognak ülni, át kell dolgozni a vezetés szerkezetét, a pedagógus létszámot 

stb. Munkaerő-gazdálkodási tervet kell készíteni. 4-5 éven belül gyökeresen meg fog változni 

a pedagógus összetétel. Sokan tartoznak egy korcsoportba, folyamatosan nyugdíjba fognak 

vonulni. Már jövőre is jelentős bércsökkenést fog okozni ez a tendencia.  

 

Megérkezett Simon Etele képviselő úr, így a szavazati joggal rendelkező képviselők létszáma 

9 főről 10 főre módosult.    

 

Szobota Lajos kifejtette, a bizottsági ülésen is részletesen foglalkoztak az intézmény 

költségvetésével, hiszen a legnagyobb hiány itt jelentkezik. Azért indították el a beruházást, 

hogy a jelenlegi 6 feladatellátási helyből 3 legyen, ezáltal energiamegtakarítást fognak tudni 

elérni, illetve a létszámnál is ez várható. 

 

Drencsán  Balázs elmondta, azért javasolta az iskola esetében a 75 milliós határt, mert a 

nyárádi iskolához a fenntartó önkormányzat egy forintot nem tesz hozzá.  

 

Szél Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy a nyárádi iskolának 100 bejáró tanulója van, erre 

kap 7 millió forint kiegészítő normatívát, iskolabuszt működtet, ez plusz 7 millió, ezáltal már 

14 millió forint plusz bevétele van. A rudabányai tanulókra plusz előirányzatot nem kapnak. 

Azok a települések, amelyek helyben látják el a feladatot, azok hátrányba kerültek, amikor 

bevezették az alapnormatíva + kiegészítő normatíva rendszerét.  

 

Orgován Róbert kijelentette, a bizottsági ülésen ő vetette fel a munkaruha juttatás 

ellenmondásait. Olyan választ kapott akkor, hogy a törvények eltérően rendelkeznek az 

összegekre vonatkozóan. Van-e valaki, aki meg tudja mondani, hogy mit ír elő a törvény? 

 

Szaniszló Judit válaszában elmondta, ágazatspecifikus munkakörbe sorolja a dolgozókat a 

törvény. Másképp szabályoz egy házi szociális gondozó esetében, és másképp egy 

családsegítő esetében.  

 

Bartháné Béres Zsuzsanna az iskolai bérekre vonatkozóan visszatérve közölte, annak idején 

motiválva voltak a 120 kreditpont megszerzésében. Aki szakmailag szeretett volna fejlődni, 

az jelentkezett plusz felsőoktatási intézménybe, család és munka mellett vállalták a plusz 

diploma megszerzését. Minden évben úgy indulnak a költségvetésnek, hogy fél évig szigorú 

gazdálkodás folyik, a bér adott, arról nem tehetnek. Szintén bizottsági ülésen vetődött fel az 

ápolási díjakkal kapcsolatban kérdés. Összesen 8 ápolási díj van megállapítva, ebből 5 

gyermekre, 3 pedig felnőttre vonatkozóan. A jogszabályi előírások minden esetbe be vannak 

tartva, a kérelmező esetében még az sem jogszabályi feltétel, hogy egy legyen az ápolt és az 

ápoló lakcíme. Az ápolási díjak esetében 75 %-os támogatást biztosít az állam.  

 

Szél Miklós a munkaruha juttatásra tért vissza. A köztisztviselőknél a cafetéria juttatás 

bevezetésével eltörlődött a munkaruha. Javasolta, hogy egységesen szabályozzák ezt a 
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juttatást önkormányzati szinten, mert sok éves tapasztalat az, hogy egységesen szeretnének 

eljárni.  

 

Szobota Lajos megállapította, hogy visszatértek oda, ahonnan az elején indultak. A 

munkaruha és egyéb dolgokat kibeszélték a bizottsági ülésen is. Szeretné, ha a képviselő-

testület a beterjesztett költségvetést elfogadná azzal, hogy a munkaruha juttatás dolgait egy 

általános szabályzatban, illetve a jubileumi jutalom megállapításakor, a megállapító 

határozatban részletezzék a jogszerző időket. Felhívta a figyelmet a takarékos gazdálkodásra. 

Kérte a képviselő-testület döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – 

tartózkodás nélkül, megalkotta az 1/2010. (II. 15.) sz. rendeletét az Önkormányzat 2010. 

évi költségvetéséről. 

 

Az 1/2010. (II. 15.) sz. rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szögedi Szabolcs képviselő úr távozott az ülésről, így a jelenlévő, szavazati joggal bíró 

képviselők száma 10 főről 9 főre módosult. 

 

Második napirendi pont tárgya: Javaslat rendelet alkotására az utcanév, valamint a házak 

számozási rendjére vonatkozóan 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést a Jogi Bizottság előzetesen tárgyalta. Olyan 

javaslat hangzott el, hogy 2010. január 1-ével lépjen hatályba a rendelet. 

 

Bartháné Béres Zsuzsanna közölte, a Jogi Bizottság a napirendet tárgyalta, elfogadásra 

javasolja a rendeletet azzal a kiegészítéssel, amelyet polgármester úr is elmondott, tehát hogy 

2010. január 1-én lépjen hatályba a rendelet. 

 

Garan Árpád jónak találta a tervezetet, szerinte valamilyen konszolidált formában kellene a 

településen 1-2 lépést tenni. Új utca nevet kellene adni a Kun Béla utcának. 20 évvel a 

rendszerváltozást követően már nem illik ilyen utcanévnek lennie. Tudja, hogy ez költséggel 

jár, de meg kell lépni. 

 

A lakosság részéről megjelent Konyha László úr, aki szót kért a testülettől. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy Konyha László 

úr szót kapjon. 

 

Konyha László elmondta, a belterületen található 501-es hrsz-ú ingatlannak nincs számozása, 

ezért kérte a képviselő-testület segítségét ez ügyben. A házszámozással, illetve az utcanév 

változtatással kapcsolatban semminemű költség nem merül fel, a lakcímkártyát ingyen 

kicseréli a Hivatal, a szolgáltatók felé a lakosságnak csak egy levélben kell jeleznie ezt. 

 

Dr. Sallai Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy igaz az, hogy a lakosságnak nem kerül 

pénzébe a változás, de az önkormányzatnak a földhivatal felé, minden egyes változás után 

6.600.-Ft illetéket kell fizetnie 2010. január 1-től. 
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Garan Árpád javasolta a képviselő-testületnek, hogy erre a feladatra egy összeget 

különítsenek el. 

 

Szél Miklós közölte, 3 település van Magyarországon, ahol még van Kun Béla utca. Az 

utcában lakó nem tehet arról, hogy milyen elnevezésű utcában lakik. Ha ebben változást 

szeretnének az utca lakói, akkor miért ne? Az utcában lakók tartsanak egy kis közvélemény 

kutatást, tegyenek javaslatot új utcanévre. A mentők panaszkodnak a legtöbbet a számozás 

miatt. Remélte, hogy rendeződni fog ez a dolog rövid időn belül, hiszen minden torkolatba ki 

lesz helyezve az utcanév tábla, a házak falára a házszám.  

 

Szobota Lajos elmondta, ha konkrétan meg lesz az, hogy hány házszámváltozás szükséges a 

településen, akkor tájékoztatni fogja a testületet róla, illetve a költségvonzatáról is. Kérte a 

testület döntését a rendeletre vonatkozóan.  

 

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

tartózkodás nélkül –, megalkotta a 2/2010. (II. 15.) sz. rendeletét az utcanév, valamint a 

házak számozásának rendjéről. 

 

A 2/2010. (II. 15.) sz. rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. üzleti terv 

elfogadása 

 

Előadó: Takács Csaba 

    vezető 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta, felkérte a Kft. vezetőjét, 

amennyiben van szóbeli kiegészítése, tegye meg. 

 

Takács Csaba kifejtette, a 2010. évi üzleti terv szöveges részében felsorolta azokat a 

dolgokat, amelyeket szeretne megvalósítani, illetve befejezni. A munkák elvégzéséhez, illetve 

az ismétlődő feladatok ellátásához készítettek el egy üzleti tervet. Pótolta a terv bevételi 

oldalát. Az üzemanyag elszámolás magában foglalja a vállalkozási és közhasznú 

tevékenységre fordított üzemanyagot. Ezt korrigálni szükséges, külön fogja választani. A 

munkabéreknél 5 %-os béremelést tervezett. A vállalkozási árbevételét jelentősen növelheti az 

iskolafelújítási projektben szerzett alvállalkozói tevékenység, a Kossuth úti buszmegálló-öböl 

kialakítása, illetve rendelkeznek egy 2010 évre szóló szerződéssel.  

 

Papp András véleménye szerint ez az üzleti terv még mindig nem abban a formában készült, 

amit őt kérnének. Az üzemanyagnál többlet tapasztalható, amik a vállalkozási tevékenységhez 

tartoznak, azok oda kerüljenek megtervezésre. Javasolta, hogy a Kft-nél is kerüljön 

bevezetésre a cafetéria, éves szinten 150 Eft összegben. Túlzottnak tartja a fűtés költségét. A 

tervezett 21.857 Eft-ot a következő képen javasolja megosztani: 20 millió forintot a felsorolt 

munkák elvégzésére, a maradék 1,8 millió forintot rendkívüli helyzetre tartalékolják. A 

vállalkozási tevékenység minimum 10 millióval nőni fog, a bútorgyártás millió felett szokott 

lenni. A szálló üzemeltetéséből befolyó bevétel is lehet több. Van egy bevételi és egy kiadási 

oldal, ebből látni kellene mennyi a várható haszon, amit vissza fognak forgatni. Mivel üzleti 

tervről beszélnek, lehet módosítani annak függvényében, hogyan sikerül a vállalkozási 

tevékenység. 
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Garan Árpád elmondta, a működési költségek között picit magasnak tartja a költségtérítés 

összegét. A bútorgyártásra tervezett összeg irreálisan kevés, a szálló üzemeltetése nagyon 

alultervezett. Ha elosztják napokra a tervezett összeget 4.210.-Ft-ra jön ki, ha csak a 

kanadaiak lesznek itt, már akkor több lesz a bevétel. Kevésnek tartja az egyéb fuvarozási 

költséget is.  

 

Papp András felhívta a figyelmet arra, hogy átszervezés alatt van a kábel tv, de az 1-3 hónap 

költségét szerepeltetni kell. 

 

Szél Miklós egyetértett azzal a kezdeményezéssel, hogy a Kft-nél is vezessék be a cafetériát. 

Javasolta, hogy a Kft-nél 150-200 Eft-ot tartalékoljanak rendkívüli helyzetre. 

 

Szobota Lajos összegezte az elhangzott javaslatokat, kérte, hogy azok figyelembe vételével a 

Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi Bizottság ismét tárgyalja meg az átdolgozott üzleti tervet, 

majd a márciusi ülésre terjesszék a testület elé. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2010. (II. 12.) sz. határozat 

 

Tárgy: Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft.  

  2010. évi üzleti terve 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2010. évi 

üzleti tervét nem fogadja el. 

 

Felhívja a Kft. vezetőjét, hogy az elhangzott javaslatokat 

figyelembe véve dolgozza át az üzleti tervet, majd a 

Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes 

véleményezését követően a márciusban tartandó testületi 

ülésre ismét terjessze elő. 

 

Határidő: azonnal, illetve a márciusi ülés időpontja 

Felelős:     Kft. vezetője 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 

 

Előadó: Szobota Lajos  

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, elkészült az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve. 

Előzetesen véleményezte a Szociális Kerekasztal, a két kisebbségi önkormányzat, illetve 

rendelkezik a Munkaügyi Központ véleményével is a tervezet. Havonta átlagosan 103 fő 

foglalkoztatását tervezik. Úgy értékelte, hogy ez a tervezett létszám elegendő lesz a 

településen végzendő munkák ellátására, illetve az intézmények kiszolgálására. Ezen 

létszámon felül jelenleg is van 30 fő közmunkás, várható a szendrői Szuha-Bódva Völgyi Kft. 

keretén belül is kb. 25-30 fő közmunkás alkalmazása. Ezáltal várható olyan időszak az évben, 
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amikor 150-170 ember is dolgozik a településen. Előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 

napirendet, felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Papp András közölte, a Bizottság jónak találta és elfogadásra javasolta a közfoglalkoztatási 

tervet. Felvetődött, hogy a 27 %-os tb. helyett 13,5 %-kal kell számolni, illetve nem 

tartalmazza a terv a 35 évnél fiatalabb, 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 

képzését. Nem lehetne-e a képzést helyben megoldani? Az előző évi közfoglalkoztatásnak az 

eredményessége nem hangzott el. 

 

Szobota Lajos válaszában elmondta, tervezni 27 %-os járulékkal szükséges, hiszen annyi a 

tb. járulék mértéke, visszaigényelni azonban a 13,5 % 95 %-át lehet. A 35 évnél fiatalabbak 

idei képzéséről még a Munkaügyi Központ sem rendelkezik információval, ezért nem 

tartalmazza a terv ezt az adatot. A Megyei Munkaügyi Központon és az ÉRÁK-on keresztül 

történt tavaly a képzés, azt helyi szinten nem lehet megoldani. A közfoglalkoztatás 

eredményességéről, a végzett tevékenységről minden ülés elején beszámol. 

 

Simon Etele a közfoglalkoztatási terv célja között található mondatot kicsit csúsztatásnak 

értékelte. „Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára a nyílt munkaerőpiacra 

való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti.” Mindenki 

tisztában van azzal, hogy a nemzetgazdaságra milyen hatással van ez a foglalkoztatás. 

Lehetne-e ennek a foglalkoztatásnak a hatékonyságát növelni? Próbálják meg a maximumot 

kihozni ebből a munkavégzésből. 

 

Szobota Lajos rámutatott arra, hogy a közfoglalkoztatás célja elsősorban az, hogy akik eddig 

segélyből, vagy semmittevésből próbáltak meg megélni, dolgozzanak a megélhetésért. Ennek 

a programnak van egy felzárkóztatási célja, illetve látszatja is annak, hogy az emberek a 

településen dolgoznak.  

 

Szél Miklós kifejtette, a szociológusok szerint, akik 2-3 éve kikerültek a munka világából, 

azoknak nagyon nehéz visszatérni. Vannak a közcélú foglalkoztatásnak eredményei. Nem 

mindegy az, hogy semmi nélkül kapnak pénzt az emberek, vagy tesznek is érte valamit. 

 

Simon Etele hangsúlyozta, nem azt mondta, hogy nincs értelme, haszna a foglalkoztatásnak, 

hanem azt, hogy többet is ki lehetne hozni belőle.  

 

Szobota Lajos kérte, döntsenek a közfoglalkoztatási tervről. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2010. (II. 12.) sz. határozat 

 

Tárgy: 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2010. évi közfoglalkoztatási tervet megtárgyalta, azt 

elfogadta. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási terv 

végrehajtásáról gondoskodjon. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

A 2010. évi közfoglalkozási tervet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 

 

Szobota Lajos tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy ismét kiírásra került a falunapos 

pályázat. Javasolta, hogy pályázatukat ismét nyújtsák be a városnapra vonatkozóan. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2010. (II. 12.) sz. határozat 

 

Tárgy: 2010. évi vidéki rendezvények, falunapok  

             szervezése című pályázati kiírásra pályázat     

             benyújtása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt 2010. évi vidéki 

rendezvények, falunapok szervezése című pályázatra.  

 

Felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: február 26.  

Felelős:     polgármester 

 

 

Papp András elmondta, bizottsági ülésen hangzott el az az észrevétel, hogy bizonyos 

temetések esetén kevés a parkolóhely. Készülnek ebben az évben a temetők bekerítésére, 

ezzel egybekötve, ha beindul a betonelem-gyártás, akkor olyan térkővel, amely füvesíthető, 

szélesíteni kellene a parkolóhelyeket. Az Ady utat egy sávszélességgel meg lehetne növelni. 

 

Garan Árpád a varroda bérbeadásáról, annak feltételeiről érdeklődött. 

 

Szobota Lajos válaszában elmondta, a képviselő-testület határozatában megszabott díjtételt 

alkalmazzák, 3850.-Ft/m2/év. A szerződést határozatlan időre kötik, 30 napos felmondási 

idővel.  

 

Orgován Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy többen panaszkodnak arra, hogy kiskorú 

lányok csapatokba verődve zaklatják a boltból jövő idősebb hölgyeket. Mit lehetne ez ügyben 

tenni? 

 

Dr. Sallai Árpád kifejtette, felvette a kapcsolatot a megyei főügyészéggel ebben az ügyben. 

Mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy valami lépés legyen az ügyben.  
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Garan Árpád a hóeltakarítással kapcsolatban, a Szél Miklós képviselő társa által 

elmondottakkal egyetértett. Nagyon sok előrelépés történt a tavalyi évhez viszonyítva. 

Tisztában van azzal, hogy mindenhová nem tudnak eljutni. Azt kérte azonban, ha lecseng a 

központi rész takarítása, akkor a külső részekre is gondoljanak. Feléjük is egyre több olyan 

lakás van, ahol elhunyt a tulajdonos. A csütörtöki szemétszállítást megelőzően, a kritikus 

utcákat meg kellene szórni. 

 

Szobota Lajos elmondta, már egyeztetett az ÉHG műszaki vezetőjével ez ügyben. A 40-50 

tonnás autó elindul egy kritikus szakaszon, nem biztos, hogy meg is tud állni. Besegít a Kht., 

lehúzzák a kukákat egy biztonságos helyre, ameddig a kukás autó el tud menni, ott ürítik, 

majd visszakerül a lakások elé. Azt kérte a lakosságtól, hogy próbálják meg az edényzetükre a 

házszámot feltüntetni. 

 

Simon Etele közölte, a Zöldfa u. 24. sz. alatt jelezték a lakók, hogy az ottani fémkonténer 

nagyon rossz állapotban van. A hóeltakarításhoz hozzáfűzte, hogy a rendelő udvara kimaradt 

a takarításból. Kérte, hogy erre, illetve az egészségügyi intézményekre nagyobb figyelmet 

fordítsanak. 

 

Szobota Lajos válaszában elmondta, jelezték már a fémkonténerek állapotát az ÉHG felé, 

hiszen a településen több ilyen is található. Elmondta továbbá, hogy ismét módosítani 

szükséges a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás alapító okiratát, hogy 

a hatályos törvényi előírásoknak megfeleljenek. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2010. II. 12.) sz. határozat 

 

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékke- 

  zelési Önkormányzati Társulás Alapító 

  Okiratának módosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékke-

zelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának a 4. 

sz. melléklet szerinti módosítását. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról a 

Társulást értesítse. 

 

Határidő: december 15. 

Felelős:     polgármester 

 

 

Drencsán  Balázs rámutatott arra, hogy temetési szertartások esetén az út forgalma miatt 

sokszor nem hallani a beszédet. Szeretné, ha az önkormányzat megnézné zajvédő fal 

kiépítésének a lehetőségét.  

 

Takács Csaba véleménye szerint kültéri hangszórókat kellene kihelyezni. A szemétszállítás 

problémája kezd a Kossuth úti szag problémájára hasonlítani. Ő is gépjárművek 
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üzemeltetésével foglalkozik, így tudja azt, hogy ahhoz, hogy egy eszköz képes és alkalmas 

legyen a munkavégzésre, olyan felszereltséggel kell útnak indítani, amellyel a feladatát el 

tudja látni. Létezik összkerékmeghajtású autó, hólánc, stb. Rudabányán nem szokott olyan 

terület lenni, amely nem megközelíthető. Ha a mi Ducatónk képes elmenni, akkor az övé 

miért nem? Ráádásul nekik ez a feladat plusz költséget jelent. 

 

Dr. Sallai Árpád tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a VOLÁN ózdi területi igazgatója 

személyesen volt kint településünkön. Ígéretet tett arra, hogy 1 Mercedes buszt vissza fognak 

állítani, amely 10 órakor jön, és 11 órakor indul vissza Kazincbarcikára.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést 12,00 

órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 


