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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 19-én,  

    14,00 órától megtartott nyílt üléséről. 

 

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

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

    Papp András, Simon Etele, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, tagok, 

    összesen: 10 fő. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Molnár-Köteles Andrea képviselő. 

 

Távolmaradását előre nem jelezte: Tarjányi Sándor képviselő. 

 

Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Szaniszló Judit Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

  Takács Csaba Nonprofit Kft. vezetője 

 

Tanácskozási joggal meghívott az ülés 1./ napirendi pontjához: 

 

  Cziáky Zoltán BORSODKOMM ügyvezető 

 

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 12 tagja közül 10 

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 :        E l ő a d ó : 

 

1./ Tájékoztató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyzetéről  Cziáky Zoltán 

          ügyvezető 

 

2./ Rudabánya Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti  Takács Csaba 

     terv elfogadása        vezető 

 

3./ Május 1-i ünnepség megszervezése     Szobota Lajos 

          polgármester 

 

4./ Indítványok, javaslatok 

 

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

    történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos jelentésében ismertette a lejárt határidejű határozatokat. Közölte az 

iskolapályázat közbeszerzési ajánlattételi felhívása az értesítőben március 5-én megjelent, 

március 29-én, de. 10,00 órától kerül sor a tenderbontásra. Ismeretei szerint 1 vállalkozó 
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vásárolta meg az anyagot, de vannak érdeklődők. Zárt ülésen döntöttek a Parisat Kft-vel 

kötendő adásvételi szerződés megkötéséről. Az egyeztetés még tart, a Parisat elfogadta a 

képviselő-testületnek a szerződéssel kapcsolatos indítványait. A mai napon e-mailen kapott 

egy adás-vételi szerződés módosítására irányuló kérelmet a Parisattól, amelyet egyeztetés után 

visszavont. A Parisat megkezdte a rendszer átalakítását, március 31-re a munkálatokkal el 

fognak készülni. Amikor a képviselő-testület elfogadta az adás-vételi szerződés-tervezetet, 

akkor ő tájékoztatta a vállalkozót arról, hogy folyamatosan csökken az előfizetői létszám. A 

Parisat azért kezdte el a rendszer kiépítését, hogy a lakosság szembesüljön a munkálatokkal. 

Ahol az adók már foghatóak, megkezdik a Internet csatlakozás kiépítésének a lehetőségét is. 

Kb. 500 előfizető lépett már át. Felhívta az ügyvezető igazgató úr a figyelmet arra, hogy 

nagyon sok félretájékoztatás történt a lakosság körében. Ha valakinek valamilyen gondja van, 

az ügyfélszolgálattal vegyék fel a kapcsolatot. Elkészült a Polgármesteri Hivatal kamerás 

megfigyelő rendszerének a kiépítése. Folytatják a védőnői szolgálat felújítását, remélte, hogy 

hamarosan be is tudják fejezni. Folyik a Ruda-hotel szobáinak a felújítása is, már az utolsó 

simításoknál tartanak. 5-6 szoba korszerűsítése történik, ebből 4 már fürdőszobával ellátott. A 

közmunkásokkal elég sok hóeltakarítási és síktalanítási munkát végeztek el. Jelenleg a 

szóróanyagoknak a takarítási munkálatai folynak. Most már engedi az időjárás, ezért tovább 

folytatják a bozótirtási, területrendezési munkálatokat. Tapasztalhatták, hogy megjelentek az 

utcanév táblák az épületeken. Bízik benne, hogy tájékozódás szempontjából segítik az 

idelátogatókat. Január 15-én indult a cigány közmunkaprogram, március 5-én megtörtént az 

első ellenőrzés. A kazincbarcikai kistérségen belül Rudabánya volt a legjobban ellenőrizhető 

terület, illetve városunk felelt meg legjobban az ellenőrzési kritériumoknak. A kazincbarcikai 

Rendőrkapitányság részéről arról tájékoztattak bennünket, hogy országos szinten tovább 

folytatják a közbiztonsági háló kiterjesztését, fokozott ellenőrzések várhatóak több területen. 

A kazincbarcikai Rendőrkapitánysághoz 34 település tartozik, kiemelt figyelmet 

Sajószentpéter és Sajókaza élvez, de a többi településen is hetente általában 1 ellenőrzés 

várható. A kormány a megfelelő anyagi lehetőséget biztosítja a rendőrség részére. Az 

okmányirodával kapcsolatban tájékoztatta a testület arról, hogy minden dokumentumot 

sikerült benyújtani az Államigazgatási Hivatalba. Felterjesztésre vár az ügy. A Barcika Vízmű 

17 önkormányzat tulajdonában van, ebből 2,6 % Rudabányáé. Sikerült az elmúlt évben közel 

60 millió forint bevételre szert tenni, ezért a közgyűlés úgy döntött, hogy a tulajdoni arányban 

fejlesztésre fordítják. Felvetődtek lehetőségek, amelyekben dönteni szükséges. Tudja, hogy a 

Kossuth utcai szaghatása probléma, de az ÉRV vállalta a probléma megoldását, tudja, hogy 

lépések történtek különböző beszerzések irányába. 3,6 milliós lehetősége van Rudabányának. 

A Bartók utcán van 8 olyan lakás, amely csak házi átemelő szivattyú működtetésével tudna 

bekötni a rendszerbe. Ezért azt szeretné, ha ebből a pénzből ezen a részen egy fiókvezetéket 

építenének ki, így a 8 lakás rá tudna csatlakozni a rendszerre. A munkavégzést a Barcika 

Vízmű végezné. Ezáltal sem az önkormányzatnak sem az ott lakóknak nem keletkezne 

semmiféle kötelezettsége. A településen még 3 ingatlant térképeztek fel a viziközmű 

elnökével közösen, de ez nagyobb anyagi kihatással nem fog járni. A mai nap folyamán 

benyújtásra került az orvosi rendelő felújítására irányuló pályázat. A felújítás költség 38 

millió forint, 5 % az önrész.  

 

Papp András kiegészítette az elmúlt egy hónap történéseit. Nem említette polgármester úr, 

hogy egy jó pályázati lehetőségről a pályázatíró nemtörődömsége miatt lemaradtunk. Ez a 

teniszpálya felújítását célzó pályázat. A másik dolog, amire már az elmúlt ülésen is felhívták a 

polgármester úr figyelmét, az ügyelet működésével kapcsolatos panaszok. Ez már tetéződik 

úgy, hogy egyre később kezdik az ügyeleti rendelést, nem du. 5 órakor, illetve napközben 1-

1,5 órára nincs orvos, mert éppen hazamegy ebédelni. Előfordult olyan, hogy kisgyereket 

kellett volna ellátni, de nem volt orvos, ezért saját gépjárművel vitték a kazincbarcikai 
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ügyeletre a gyereket. Ennek tudatában felmerül a kérdés: minek is működtetünk ügyeleti 

szolgálatot? Amikor a rudabányai orvosok ügyelnek, nem biztos, hogy időben megkapják a 

járandóságukat. Ha Rudabánya rendesen fizet, akkor a mi orvosainkat igen is fizesse ki. Nem 

érti, hogy miért nem lehet az ügyelethez egy kicsit keményebben hozzáállni. Kérdezte a 

polgármester úrtól, hogy volt-e már hozzá benyújtva írásos panasz, történt-e válaszadás, 

illetve történt-e intézkedés a szolgáltató céggel szemben. 

 

Szobota Lajos kifejtette, a teniszpálya pályázatánál az volt a gond, hogy a hiánypótlásra 8 

nap állt rendelkezésre. Egy szociális épület és egy raktárépület volt tervezve megvalósításra. 

A hiánypótláskor ezeknek az engedélyes tervét kellett volna benyújtani. Terveztek egy 

kerítéscserét is, de ennek is engedélyes tervre lett volna szüksége. Talán még ezeket 

határidőre meg is tudták volna oldani, azonban a pályázatírónak volt olyan gondja, hogy 

gépjármű hiányában nem tudott kijönni. Ezáltal a teniszpálya pályázat hiánypótlását 

határidőre nem tudták benyújtani. Figyelik az újabb pályázat lehetőségét. Utólag 

megállapítható, hogy ahová tervezték az épületet, nem a legszerencsésebb, mert a víznek és a 

szennyvíznek a levezetéséhez a meglévő teniszpályákon keresztül kellett volna megoldani. 

Szerencsésebb lenne a régi épület lebontásával kialakítani egy korszerű szociális blokkot. Az 

orvosi ügyelettel kapcsolatban természetesen kapott lakossági megkeresését. Minden egyes 

megkeresést eredetben az ügyeletvezető úrnak továbbított, sőt személyes találkozást 

kezdeményezett. A válasz március 16-án érkezett meg, amelyben az ügyeletvezető azt írta, 

hogy az ilyen panaszok kivizsgálására az ÁNTSZ hivatott. Ő megpróbálta 3 hét ügyeleti 

beosztását átnézni, azt állapította meg, hogy a bejelentések időpontjában mindig ugyan az az 

orvos ügyelt. Az ÁNTSZ felé továbbítani fogja a lakossági bejelentéseket. 

 

Szögedi Szabolcs megállapította, hogy meglepően rugalmasan és olajozottan történt a 

költségvetés elfogadása. Testületi határozat született arról, hogy átdolgozzák a költségvetési 

metodikát. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi költségvetés azért került elfogadásra, hogy ne 

kelljen ezzel foglalkozni. Véleménye szerint a városi költségvetés gyakorlati szempontból 

nem sok mindenre való. Nyilván elméleti szempontból helyes és a pénzügy megfelelően 

kezeli. Úgy érzi, hogy a képviselő-testület funkciója csökkent, a polgármester úr és a 

pénzügyi osztály megfelelő gondoskodása elég ahhoz, hogy a város költségvetése 

megfelelően működjön. Fontosnak tartotta megállapítani, hogy ha már egyszer város 

Rudabánya, akkor az állami ünnepeket tartsák a napján, ne a pedagógusok kényelmét tekintve 

szervezzék az ünnepséget. A Bányász-Kohász Társulat és a Rudabányai Baráti kör 

megtartotta ünnepi megemlékezését az ünnep napján. Örvendetesen tapasztalták, hogy egyre 

nő a résztvevők száma.  

 

Szobota Lajos válaszában kifejtette, a költségvetés megalkotása, elfogadása azért nem ment 

olyan gördülékenyen. Decemberben adatok hiányában nem tudtak dolgozni, amikor el tudták 

kezdeni az előkészítést, még akkor is folyamatosan változtak az anyagok. Ha az 

Államkincstárhoz fordultak tanácsért, nem tudtak válaszolni. A költségvetést elfogadása előtt 

a Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta az előterjesztést. Az akkori információk alapján 

javasolta elfogadásra a bizottság a város költségvetését. Az idén is biztosan számtalanszor 

változni fog a költségvetés. A gazdálkodással kapcsolatban csak annyit mondott, hogy minden 

évben szűkre van szabva a költségvetés, de igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, 

hogy működési hitelt ne kelljen felvenni. Ezért nem kritikát, hanem dicséretet kellene adni. 

Az állami ünnepségekkel kapcsolatban tett felvetést jónak értékelte. Természetesen támogatja 

azt, hogy az ünnep napján még tartsanak külön ünnepséget, de egyenlőre érdeklődés 

hiányában mindig kifulladt ez a kezdeményezés. 
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Papp András javasolta, hogy december hónapban készítsenek a következő évre egy 

programtervet, amely meghatároz minden eseményt és jelöljenek meg felelőst is. 

 

Garan Árpád az ünnepségekhez kapcsolódva felvetette, hogy érdemes lenne átgondolni a 

városnap időpontját, legalább 1 héttel előrébb hozni. Ha napközben jó idő is van, de estére 

annyira lehűl a levegő, hogy nagyon sok ember elhagyja a helyszínt.  

 

Szél Miklós szerint nyilvánvaló, hogy az esti óráknak a hűvössége visszatartó erő. A nemzeti 

ünneppel kapcsolatban közölte, pénteken az általános iskolai tanulók nagy többségben még 

jelen vannak, részt vesznek az állami ünnepen. Ha a napján rendezték, a gyermek létszám is 

jóval kevesebb volt. Ha átteszik a napjára, az egyesületi tagokon kívül nem sok résztvevő 

lesz. Nagyon örülne, ha az ünnepeknek lenne társadalmi igénye. Attól fél, ha átteszik a 

napjára, a gyermekek is jóval kisebb létszámban lesznek jelen. Véleménye szerint nem az 

érintett lakos problémája az ügyelet. Van egy szerződésünk az ügyeletvezető orvossal, a 

finanszírozást még helyi szinten is kiegészítjük. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi ügyeletet 

vezető vállalkozó felelőssége az ügyelet működtetése.  

 

Szobota Lajos elmondta, a városnapos pályázatot már benyújtották, ezért az idén már nem 

célszerű változtatni az időponton. A bányásznap azért kapcsolódott a városnaphoz, mert 

működött a bánya, és a hagyományokat ápolni kell. Amennyiben ilyen irányú észrevétel van, 

nem látja akadályát annak, hogy áttegyék a városnap időpontját esetleg augusztus 20-ra. Az 

ügyeletre visszatérve, az ÁNTSZ felé továbbítani fogjuk a bejelentéseket.  

 

Első napirendi pont tárgya: Tájékoztató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyzetéről 

 

Előadó: Cziáky Zoltán 

    ügyvezető 

 

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

 

Szobota Lajos köszöntötte a napirend előadóját. Elmondta, hogy az írásos előterjesztést 

mindenki megkapta. Felkérte Cziáky urat, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Cziáky Zoltán üdvözölte a képviselő-testület tagjait. Részletesen ismertette az írásos 

előterjesztését.  

 

Veres Lajos kérdezte, rendelkeznek-e olyan statisztikai kimutatással, hogy Rudabányán 

milyen hiányosságok tapasztalhatóak? 

 

Papp András a törvényi háttérre volt kíváncsi. Rendszerváltás előtt mindenkinek kötelező 

volt beengedni a kéményseprőt. Most mi a szabály? Mindenkinek a saját felelőssége, hogy 

milyen kéményt üzemeltet? 

 

Szögedi Szabolcs két adatot talált érdekesnek, a kintlévőséget és az első kereséses 

intézkedést. Nincs-e összefüggés azzal, hogy félévente az egyszeri keresés kevés. Lehetne-e 

több alkalommal, vagy a hatalmas ellátási terület miatt ez kizárt? 

 

Szobota Lajos elmondta, többször kaptak már olyan jelzést, főleg a társasházaknál vannak 

bélelt kémények, amelyek már elhasználódtak. Mit lehet tenni, van-e az önkormányzatnak 

felelőssége, illetve van-e pályázati lehetőség a felújításra, vagy teljes mértékben a 
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tulajdonosok a felelősek? Egy időben azt tapasztalta, hogy a gázkészülékek kéményének a 

vizsgálatakor tettek egy emblémát a tüzelőberendezésre. Ez elmaradt az utóbbi időben. Ő 

hiába engedi be a kéményseprőt, fizeti meg a díjat, nincs meggyőződve arról, hogy 

ellenőrizték is a kéményt. Az új, illetve a cserélt gázkészülékek szerelőit rá lehetne-e 

rászorítani arra, hogy bevonják a Borsodkommot a munkavégzés megkezdése előtt? 

 

Cziáky Zoltán válaszában kifejtette, fog tudni olyan statisztikai kimutatást prezentálni, amely 

csak Rudabányára vonatkozik. Amennyiben ez közös elemzést fog igényelni, áll 

rendelkezésre. A kéményseprő-ipari  közszolgáltatás kötelező. A közszolgáltatónak a 

kötelezettsége az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás. A tulajdonos köteles tűrni a 

munkavégzést. A törvényi rendelkezéshez kapcsolódik a megyei önkormányzat 4/1996-os 

rendelete, amely kötelezettséget ír elő, vagy esetlegesen szankciókat is rendel. A törvény 

szava azt mondja, hogy amennyiben egy adott címre igazolhatóan nem tud eljutni a 

kéményseprő, abban az esetben a címjegyzéket a hatóságnak jogosultak átadni. Ezzel nem 

igazán szoktak élni, inkább megpróbálják még egyszer felkeresni a tulajdonost. Amennyiben 

azonban ez a címtömeg eléri a kritikus szinten, akkor ezzel a jogi eszközzel társaságuk élni 

fog. Ütemterv szerint évente 2x keresik fel a települést, tavasszal és ősszel, de természetesen 

bármikor megkereshetik a szolgáltatót. Életveszély elhárítására is lehetőség van. Bármikor, 

hétvégén, éjszaka is rendelkezésre állnak, ügyeletet tartanak. Lehetőség van pályázat 

benyújtására termoform kémény felújítása esetén. Az állam 40 % támogatást biztosít, ezt kell 

kiegészítenie az önkormányzatnak 30 %-kal, az ingatlan tulajdonosnak is 30 %-os önrésze 

van. A pályázat utólagos elszámolású. Társaságuknál továbbra is él a matricázás, továbbra is a 

technológia része. A matrica azt jelenti, hogy az adott címen munkavégzés történt. A 

szerelőkkel történő együttműködés elől ők nem zárkóznak el, a gázszerelőnek kellene 

felhívnia a lakó figyelmét erre a feladatra. 

 

Szél Miklós felajánlotta, hogy amennyiben megjelennek a településen a kéményseprők, a 

helyi kábel tv-be beteszik a hirdetést. Azt tapasztalják az utóbbi időben, hogy egyre többen 

állnak át fatüzelésre. A már több évtizede üzemelő kémény, nem biztos, hogy elbírja a 

modern kandalló igényét. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyzetéről szóló 

tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

Második napirendi pont tárgya: Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2010. évi 

üzleti tervének elfogadása 

 

Előadó: Takács Csaba 

    ügyvezető 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen az elmúlt 

ülésen tárgyalta a napirendet a képviselő-testület. Az akkori kérésnek megfelelően került 

átdolgozásra az üzleti terv.  

 

Takács Csaba szóbeli kiegészítésében közölte, nagyon lényeges eltérés nem tapasztalható az 

előző ülésre készített előterjesztéssel szemben. Más rendszerben lett elkészítve, kimutatva a 
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bevétel és a kiadás. 36 milliós főösszeggel, 5,7 milliós eredménnyel prognosztizálják a 2010-

es évet.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül -, az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2010. (III. 19.) sz. határozat 

 

Tárgy: A Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft.                 

 2010. évi üzleti tervének megtárgyalása,    

 elfogadása 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 2010. évi 

üzleti tervét megtárgyalta, az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 

 

Az üzleti tervet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Felhívja az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervben foglaltak 

megvalósulásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     ügyvezető 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Május 1-i ünnepség megszervezése 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, hasonló javaslata van, mint az elmúlt években volt. Április 30-án 

rendeznék meg a majálist, ahol lenne tábortűz és gépzene, illetve meghirdetésre kerül a 

borverseny. Nagyobb kiadást nem terveznek. Minimális előkészületi munkát igényel a Kft. 

részéről a rendezvény. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 

 

Orgován Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy a Jókai út és a Kun Béla út által bezárt 

területen van egy játszótérnek nevezett terület. Van rajta 2 gaznak nevezhető valami, illetve 

volt ott egy kihelyezett kuka. Az elmúlt időszakban az ott lakók többször rendbe tették ezt a 

részt, mert a kutyák többször kiborították a kukát, széthúzták a szemetet. Valahogyan 

zárhatóvá kellene tenni ott a szemétgyűjtő konténert. A Kun Béla út és a Dózsa Gy. út 

kereszteződésében volt egy elsőbbségadás kötelező tábla, amely megrongálódott. Ha a 

KRESZ előírja a tábla kihelyezését, akkor rendbe kell tenni.   
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Szobota Lajos rámutatott arra, hogy a játszótér felújítását a tavasz folyamán elkezdik. Az 

említett utcák találkozásánál a táblát meg fogja nézni, ha szükséges pótolják. Azon a területen 

még hátra van egy csapadékvíz elvezetési munkálat. 

 

Garan Árpád közölte, az utcanév táblák kihelyezésre kerültek. Azért, hogy egységes 

számozási táblák kerüljenek a házak falára az önkormányzat vállalja fel a beszerzést, a 

felszerelést stb. Annak idején a lakosság is hozzájárult a kábel tv. rendszer kiépítéséhez. Most, 

hogy eladásra kerül a házszámtáblákat fizessék ki a tulajdonosok helyett a vételárból. Érezze 

a lakosság, hogy az önkormányzat a lehetőségeihez mérten ad is. 

 

Szobota Lajos hozzáfűzte, már foglalkoztak ezzel a kérdéssel, kaptak is ajánlatot, 1.000-

1.500.-Ft közötti összegben, kiviteltől függően. Ha nagyobb tételben rendelnek, akkor 

valószínűleg kapnak engedményt. 

 

Szögedi Szabolcs elmondta, a Szabadság tér, Táncsics M. utca kereszteződésénél van egy 

szabad terület, amely részben az önkormányzat tulajdona. Ezt rendbe kellene tenni és a 

későbbiekben ifjúsági gyülekező helyként funkcionálhatna. A falusi gyerekek előszeretettel 

használják a buszmegálló épületét, illetve a környező épületek falát focikapuként. Nincs egy 

olyan hely, ahol le tudnának ülni. A mostani kezdeményezése a terület rendezését célozná 

meg, amely nem kerülne nagy költségbe.  

 

Szobota Lajos kifejtette, eddig úgy élt az emlékezetében, hogy magánterület az ingatlan, de 

kiderült, hogy önkormányzati tulajdonrész is van benne. Nem hiszi, hogy a társtulajdonosok 

akadályt gördítenének a munkavégzés elé. 

 

Simon Etele kérdezte, hogy az Arany János orvosi rendelő felé az úttal terveznek-e valamit? 

Meg kellene nézni annak is a lehetőségét, hogy a Zöldfa utcára felvezető utat hogyan lehetne 

egyirányúsítani a balesetveszély miatt. Nagy szűk ott az út, árok van mellette. 

 

Szobota Lajos hangsúlyozta, hogy elkezdték az Arany János útnak azt a részét rendbe tenni. 

A Kft. egy vízelvezetési rendszer kialakítását kezdte el, illetve egy gyalogjárda kiépítésére fog 

sor kerülni. A Zöldfa utca – Rákóczi út egyirányúsításának a lehetőségét a helyszínen meg 

fogják nézni.    

 

Dr. Sallai Árpád közölte, elég nagy volt a káosz a költségvetési beszámoló, illetve az 

aktuális költségvetés befogadásával kapcsolatban. Rangsorolni kellett a munkavégzést, vagy a 

helyi adókkal foglalkozik a pénzügy, vagy a beszámolóval. Amikor befejezték a beszámolót, 

szinte azonnal kérték a költségvetést. A PM az utolsó napon is 3x  módosította a programot. 

Az adóval csak az adós foglalkozhat. Ezért később mentek ki a helyi adókról szóló 

határozatok, de senkit nem fog hátrány, sérelem érni ezért, amikor a határozat kézbesítésre 

kerül, ezt követő 10 munkanapon belül emelkedik jogerőre, innen számítva 15 nap áll a 

lakosság rendelkezésére a helyi adó befizetésére. Hétfőtől 3-4 közmunkás segít a 

határozatokat kézbesíteni. Zárt ülésen sor fog kerülni a Szavazatszámláló Bizottságok 

megválasztására. Ezt követően össze fogja hívni a tagok eskütételre, illetve maguk közül 

megválasztják az elnököt, elnökhelyettest, valamint felkészítésen fognak részt venni. 

 

Papp András elismerte azt, hogy a gépjárműadó megállapítása függ az okmányiroda 

adatszolgáltatásától. A kommunális adó összegét azonban már a decemberi ülésen 

módosították. 2 hónap állt rendelkezésre, hogy az egyedi határozatokat meghozzák. Igen is 
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érte sérelem a rudabányai önkormányzatot, ha a bevétel kamatát nézik, akkor ez éves szinten 

100 Eft.  

 

Dr. Sallai Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak az összegek változtak, 2/3-ad 

részben megváltoztak a jogszabályok is. Teljesen új határozatokat kellett hozni. Jelenleg is 

jogalkalmazási problémákkal szembesülnek. Ilyen jogszabályi környezetben nem lehet 

normális munkát végezni. 

 

Garan Árpád szerint az igaz, hogy mindenkinek külön, egyedi határozatot kellett hozni, de 

nagyrészt csak a név és a lakcím változik benne.  

 

Szél Miklós tájékoztatta a testület tagjait, hogy a belső ellenőrzési csoport ellenőrzést tartott 

az óvoda konyhájánál. Az ellenőrzési jelentés elkészült, megküldték a zárójegyzőkönyvet, 

áttanulmányozták. Leellenőriztek mindent, komolyabb hiányosságot nem tapasztaltak, 3 

észrevételt tettek mindösszesen. Vizsgálták a norma felhasználását, itt +- 10 % eltérés lehet, 

ez +10,6 %  eltérést mutatott, 1.120 Eft eredmény képződött. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést 17,00 

órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 
 


