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J e g y z ő k ö n y v 

 

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

     órától megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Drencsán  Balázs, 

    Garan Árpád, Molnár-Köteles Andrea, Orgován Róbert, Papp András, 

     Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Tarjányi Sándor tagok, összesen: 10 fő. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Bartháné Béres Zsuzsanna, Simon Etele tagok. 

 

Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Szaniszló Judit Szoc. Szolg. Kp. vezető 

  Takács Csaba Nonprofit Kft. vezető 

 

Tanácskozási joggal meghívott az ülés 1-2./ napirendi pontjához: 

 

  Szarkáné Györe Mária La-urbe Építésziroda Kft. Miskolc 

 

Szobota Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 12 

tagja közül 10 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Külön üdvözölte a 

tanácskozási joggal meghívottakat. 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./ Helyi Építési Szabályzat módosítása     Szobota Lajos 

          polgármester 

 

2./ Rudabánya Város Településrendezési Terv módosításának  Szobota Lajos 

     véleményezése        polgármester 

 

3./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról   Szaniszló Judit 

          vezető 

 

4./ Tájékoztató a szabálysértési feladatok ellátásáról   Dr. Sallai Árpád 

          címzetes főjegyző 

 

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. Körvonalazódik a városnapi 

program, este 8 órakor Szent Martin koncert lesz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásra került 43 

millió hiánnyal, de az államkincstár 7 milliót máris lefaragott belőle. Jelenleg a hiánypótlás 
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folyik. Az iskolafelújítási pályázat építési közbeszerzésére 2 ajánlat érkezett, megtörtént a 

bontás, május 19-én lesz eredményhirdetés. Folyamatosan fogja tájékoztatni a lakosságot, 

hogy milyen kondíciókkal fognak tudni szerződést kötni. Az Arany János úton egy járda 

kialakítását kezdték el az orvosi rendelő megközelítése céljából. Remélte, hogy hamarosan 

ennek a járdának a kialakítása is befejeződik. Ároktisztítási munkálatokat végeztek az Ady 

úton. Elkezdte a Kft. a Kossuth úti buszmegálló öböl kiépítését. Több területen fűnyírási 

munkálatokat végeznek. Az út szélén végzett fűnyírási munkáknál lehetőség szerint 

próbáljanak meg egy fogófal kialakítására lehetőséget teremteni, hogy ne legyen gond a 

közlekedő lakossággal, illetve gépjárművekkel. A József Attila úton gaztalanítási 

munkálatokat végeznek. Az Óvoda úton vízelvezetési és profilozási munkák mennek. Április 

30-án megtartották a május 1-i rendezvényt, mely csekély érdeklődés mellett, rendbontás 

nélkül lezajlott. A szendrői „Vasutas program” keretében 35 fő kerül alkalmazásra, május 10-

vel indult a projektes foglalkoztatás, ahol 15 fő felvételére került sor. A szendrői csapatba 

segélyezett és nem segélyezett is bekerült, a projektesbe csak olyan munkavállalókat 

alkalmazhattunk, akik semmiféle ellátásban nem részesülnek. Egy betonelemgyártó üzem 

kiépítését fogják megvalósítani, illetve betonelemeket fognak készíteni. A kísérleti munkák 

folyamatban vannak, egyenlőre nem kimondottan eredményesek. Az IKSZT pályázatról 

megérkezett a hivatalos értesítés, amely szerint 45.278.483.-Ft-tal befogadták a pályázatot, 

ebből 39.038483.-Ft a támogatási összeg. A munka megkezdhető. Ez ismét közbeszerzés 

tárgyát fogja képezni. 2 éves időtartam áll rendelkezésre a megvalósításra, 4 részletben lehet 

lehívni a támogatási összeget.  

 

Papp András közölte, 10-14 nappal ezelőtt rengeteg telefonhívást kapott, illetve nem a 

legszebb szavakat használták a képviselő-testületre. Meglepődve vette tudomásul, hogy 

településőröket alkalmaz az önkormányzat. Ő mint, képviselő, azt válaszolta, hogy ez nem 

igaz. A képviselő-testület tagjai nem tudtak erről a dologról. A polgármester úr is azt mondta, 

hogy nem alkalmaznak településőröket. Településőr kizárólag 18 életévet betöltött, 

cselekvőképes, büntetlen előéletű, legalább 8 általános iskolai végzettségű, az előírt 

szakképesítések valamelyikével rendelkező. Ilyen szakképesítés például: biztonsági őr, 

személy- és vagyonőr, rendőr, valamint a munkakör betöltéséhez alkalmasnak kell lennie. A 

településőrök foglalkoztatásáról az önkormányzat dönt. Ilyen döntés nincs, tehát Rudabányán 

településőr nincs. 

 

Szobota Lajos válaszában kifejtette, megkereste 4 illető, hogy szeretnének településőrök 

lenni. Az alkalmazásra került 2 fő valójában nem is településőr, az a feladatuk, hogy az 

iskolás gyermekek iskolába, illetve hazamenetelét felügyeljék, illetve a telepeken a rend 

fenntartása. Többször egyeztetett az őrsparancsnok úrral, aki azt mondta, hogy ennek nincs 

akadálya. Kimondottan adott területek ellenőrzését bízták rájuk. Szembesülve azzal, hogy 

ilyen ellenállás van a lakosság és a képviselő-testület részéről, ebben a formában a 

működésüket megszünteti. Semmiféle jogosítvánnyal, mellénnyel nem voltak ellátva.  

 

Papp András felvetette, szükség van közterület-felügyelőkre, településőrökre, polgárőrökre. 

Ezt a 3-at együtt kezelve, meg kell nézni a jogi helyzetet, majd döntsön a testület. 

 

Szobota Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy a közterület-felügyelő az önkormányzat 

állományába kell hogy tartozzon. A polgárőrség egy civil szervezet, társadalmi munkában 

végzi a tevékenységét. Településőröket a közfoglalkoztatás keretében is ki lehet nevezni, 

azonban a megfelelő embereket meg kell keresni hozzá. 
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Tarjányi Sándor annyiban csatlakozott az előtti szólókhoz, hogy véleménye szerint a 

polgárőrségen kívül szükség lenne valamiféle szervezetre, amelyet az önkormányzat 

finanszíroz. A közfoglalkoztatás keretén belül ragyogó lehetősége nyílik minden 

önkormányzat településőr alkalmazására. Az ő szervezete 10-15 fő településőrt foglalkoztat a 

szomszéd városban. A foglalkoztatást meg kell előzze az önkormányzati rendelet, amelyben 

meg kell határozni a jogokat és kötelezettségeket. A későbbiekben a településőrök 

közfeladatot ellátó személyeknek fognak minősülni, ugyan úgy mint a képviselők. Olyan 

közmegbecsülésnek örvendő rudabányai állampolgárokat kell alkalmazni, akik el tudják látni 

ezt a feladatot, és még akár erkölcsi bizonyítvánnyal is rendelkeznek. Az igény meg van rá. 

Végigszemetelik a gyerekek a települést, a városi rendezvényeken, ünnepségeken is 

szemetelnek, valamint az önkormányzati kifizetések alkalmával is szükség lehet az ő 

jelenlétükre. Javasolta, hogy egyenlőre 5-10 főben gondolkodjanak, készítsék elő a 

megvalósítást. 

 

Szobota Lajos közölte, a legközelebbi ülésre előkészítik ezt a dolgot, megfelelő létszám 

hozzárendelésével.  

 

Szél Miklós javasolta, hogy az előkészítés során tapasztalatszerzés céljából keressenek fel 

olyan önkormányzatot, ahol már működik településőrség.  

 

Garan Árpád arra kérte a jegyző urat, hogy lényegesen határozottabban és keményebben 

figyeljen oda a sok szabálysértésre, a kiszabott büntetésnek legyen visszatartó ereje. Vannak 

olyan dolgok, amelyekért már régen ki kellett volna szabni a bírságot és nem történt meg. 

Ilyenek az illegális beköltözések, randalírozások, stb.  

 

Dr. Sallai Árpád a napirend tárgyaláskor kíván a felvetett kérdésekkel foglalkozni. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgya: Helyi Építési Szabályzat módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos üdvözölte a La-urbe Kft. képviseletében megjelent Szarkáné Györe Máriát. 

Elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta, előzetesen mind a két bizottság 

tárgyalta a napirendet. A HÉSZ tervezett módosítása a központi területet érinti. A település-

rendezési terv módosítása azokat a pontokat érinti, amiket már korábban a képviselő-testület 

megfogalmazott és szeretnék, ha ezekben a dolgokban lépni tudnának. Az egész 

felülvizsgálatra azért van szükség, mert a jelenlegi rendezési terv nem felel meg a hatályos 

jogszabályoknak. A rendezési tervnél több célpontot tűztek ki, az egyik az, hogy a korábban 

behatárolt zónákat, övezeteket felülvizsgálják, illetve ezek módosítására sor kerüljön, ezáltal 

újabb kereskedelmi egységek létesülhetnek, megvalósulhat a pataklefedés, központi tér, 

piactér kialakítása. A jelenlegi módosítási javaslat egy behatárolt területrész. 

 

Papp András a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy nem 

tetszését fejtette ki a bizottság, mert ez a tervezett a szakhatóságoknak el lett küldve a 

bizottságok véleménye nélkül. Nem értették annak a szándékát, hogy a központi területnek 

kinevezett rész területébe miért került bele K jelzésű, különleges terület. Meglepődve vették 

tudomásul, hogy a farmergazdaság belterületi határtól számított létesítési lehetősége 100 m-
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ben van szabályozva, holott úgy emlékeznek, hogy ez a határ 200 m. Javasolta, hogy keressék 

elő ezt a felvételt, és tekintsék meg. A bizottság további javaslata, hogy ezt a dolgot 

ideiglenesnek fogadják el. Az volt kérése, hogy a további tervezéseket, szabályozásokat 

előzze meg konzultáció. Nem ártana egy lakossági fórum sem. Egy központi területnek külön 

értéke van. Ezekkel a feltételekkel elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Szobota Lajos elmondta, a Jogi Bizottság elnökasszonya nincs jelen az ülésen, de a bizottság 

egyetértett az előterjesztéssel, javasolták a rendelet megalkotását. A Pénzügyi Bizottság által 

felvetettekre reagálva felhívta a figyelmet arra, hogy ez a jelenlegi egy ideiglenes állapot. A 

végleges rendezési terv elfogadását lakossági fórum fogja megelőzni. Most egy gyors 

megoldást próbáltak keresni azért, hogy a kereskedelmi egység és a piactér kialakítása zöld 

utat kapjon. A farmergazdaság esetén a 100 m-ről 200 m-re történő módosításra van 

lehetőség. Átadta a szót Szarkáné Györe Máriának. 

 

Szarkáné Györe Mária köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Elmondta, a településközpont 

szűkebb környezetére bizonyos fejlesztési igények léptek fel, ami miatt sürgőssé vált a 

módosítás. Jelen állapotban nem tud lépni az építéshatóság. A terület lehatárolása azért történt 

így, mert jogszabályok mondják ki egy tömb méretét. Az építési övezetek sem egy telekre, 

utcára szólnak, hanem tömbönként vannak meghatározva. Így került bele a bányaterület is. Ez 

a módosítás nem azonos a majdani központi területtel. Ez a módosítás be fog kerülni a 

készülő rendezési tervbe. Az övezeti rendszert úgy próbálják kialakítani, hogy megfeleljen a 

helyi igényeknek. Csak azokhoz a területekhez nyúltak hozzá, amelyeket módosítani 

szeretnének. A rendezési terv vizsgálati fázisban van, ezt követi a településfejlesztési 

koncepció. Előtte egy kérdőívet szeretnének a lakosság és a képviselő-testület tagjai felé 

elküldeni, illetve a gazdasági szervezetek felé is, kikérve a véleményt. Ez fogja az alapját 

képezni az összevont rendezési tervnek.  

 

Szobota Lajos kérte, döntsenek a HÉSZ módosításáról. 

 

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

tartózkodás nélkül – megalkotta az 5/2010. (V. 17.) sz. rendeletét a 15/2004. (X. 29.) sz. 

Helyi Építési Szabályzat részleges hatálytalanításáról.   

 

Az 5/2010. (V. 17.) sz. rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékelte tartalmazza. 

 

Második napirendi pont tárgya: Rudabánya Város Településrendezési terv módosításának 

véleményezése 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, úgy érzi, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban már az első 

napirend tárgyalásakor is foglalkoztak. Kérte, hogy akinek még kérdése, hozzászólása van 

egye meg. 

 

Drencsán  Balázs a tervezett módosítás kapcsán szeretné, ha a 3. §. (4)-(5) pontját ne 

helyezzék hatályon kívül. 

 

Szarkáné Györe Mária szerint ennek akadálya nincs. 
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Szobota Lajos összegezve a javaslatokat megállapította, hogy a Drencsán úr javaslatán kívül 

a mások javaslat a farmergazdaság létesítésének határa 100 m-ről 200 m-re módosuljon. 

Kérte a képviselő-testület döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2010. (V. 14.) sz. határozat 

 

Tárgy: Rudabánya Város Településrendezési terv módo- 

  sításának véleményezése 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

településrendezési terv módosításával kapcsolatos 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

- A Helyi Építési Szabályzatban nem kívánja 

hatálytalanítani a 3. §. (4)-(6) bekezdését. 

- A HÉSZ-ben a 10. §. (1) bekezdésében található 

második mondat az alábbiak szerint módosul: „A 

farmertelkeken építmények a belterületi határhoz 

minimum 200 m-re létesülhetnek.” 

 

Felhívja a polgármestert a hozott határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos kérte, döntsön a testület a Településszerkezeti Terv módosításáról. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2010. (V. 14.) sz. határozat 

 

Tárgy: Rudabánya város Településszerkezeti Tervének 

  módosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület 

- Rudabánya város Településszerkezeti Tervének 

módosítását a határozat 1. sz. mellékletét képező 

Településszerkezeti Terv módosítását jóváhagyja. A 

településszerkezeti Terv leírása változatlan formában 

marad, módosítására nem kerül sor.  
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A jóváhagyás után a tervanyagot egységes szerkezetben 

kell dokumentálni. 

 

A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek 

előkészítése során az 1. pontban megállapított 

Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan 

részét képező Településrendezési Terv Leírásában 

foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

 

Felelős: polgármester, címzetes főjegyző 

Határidő: 2010. december 31., illetve folyamatos 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 

 

Előadó: Szaniszló Judit 

    vezető 

 

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

 

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

kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 

Szél Miklós kifejtette, amikor a szolgálat vezetője átszervezte a munkálatokat, ő mint 

intézményvezető, ágált egy kicsit az intézkedés ellen. Utólag azt kell mondania, hogy akik az 

iskolával tartják a kapcsolatot nagyon hozzáértő és elhivatott dolgozók. Nagyon 

lelkiismeretesen, pontosan végzik a munkájukat. A vezető döntését igazolta az elmúlt idő. A 

családgondozó esetében sok pozitív változott hozott a városon szerzett tapasztalata. 

 

Szaniszló Judit vezető köszönte a meleg szavakat, hangsúlyozta, hogy a többi településen is 

igazolódott annak a szükségessége, amit megléptek. Több településen tartott már beszámolót, 

mindenki pozitívan fogadta az új felállást, látják azt, hogy a megfelelő ember a megfelelő 

helyre került. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2010. (V. 14.) sz. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 

   munkájáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szociális Szolgáltató Központ munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 
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Negyedik napirendi pont tárgya: Tájékoztató a szabálysértési feladatok ellátásáról 

 

Előadó: Dr. Sallai Árpád 

    címzetes főjegyző 

 

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

 

Dr. Sallai Árpád elmondta, a közlekedési szabálysértés behajtása is a hivatal feladata. Bízik 

benne, hogy az előzetes ígéretekhez híven változás fog következni a szabálysértés dolgaiban. 

Néha az sem egyértelmű, hogy az eljárás során kinek van illetékessége. A szabálysértés nagy 

részét a tankötelezettség megszegése miatti feljelentések teszik ki. Jelenleg 4 rendőrségi 

feljelentés van folyamatban kiskorú veszélyeztetése alapos gyanúja miatt. Ha el is jut bírósági 

szakaszba az ügy, nem biztos, hogy eléri a célját. Sajókazai példa, a bíróság elítélte a szülőt, a 

köztársasági elnök úr kegyelmet gyakorolt. Erre a problémára valamiféle megoldást kell 

találni. Neki is az a véleménye, hogy akik a gyereket nem képesek iskolába járatni, azokra 

csak a pénzen keresztül lehet hatni. Közös összefogás kell, mert különben nem jutnak 

eredményre.  

 

Veres Lajos kérdezte, hogy a kiszabott szabálysértési büntetésekből mennyit tudnak 

realizálni? 

 

Dr. Sallai Árpád válaszában közölte, behajtják a bírságokat, ha nem is egyszerre.  

 

Szél Miklós szerint a bizonytalan jogszabályok lehetetlenné teszik a munkát. Megteszik a 

feljelentést az ügyészség felé, aki megszüntette az eljárást, mivel azt állapította meg, hogy 

szülő mindent megtett annak érdekében, hogy gyermeke iskolába járjon. Várja, hogy 

megjelenjen az a jogszabály, amelyik iskolába járáshoz köti a családi pótlékot.  

 

Szobota Lajos bízik abban, hogy a jogszabályi változások lehetővé fogják tenni azt, hogy a 

szabálysértési eljárások a helyükre kerüljenek és elérjék a céljukat. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a szabálysértési feladatok ellátásáról szóló 

tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok  

 

Papp András hangsúlyozta, akinek a kutyája közterületen megharap egy embert, akkor az 

ellen intézkedni kell. A kiszabható bírsággal oda kell sújtani. 

 

Dr. Sallai Árpád válaszában kifejtette, kérte a Kft. vezetőjét, hogy egy héten keresztül, a 

közterületen található kutyákat fogják be, a telephelyen kialakított kenelben kell tartani. Ha 

jelentkezik a tulajdonos, akkor a költségek megfizetése mellett visszakaphatja az ebét, ha nem 

lesz, akkor elszállítják vagy Ózdra, vagy Miskolcra. A harapást megvizsgálták, 

jegyzőkönyvezték, illetve az állatorvos úrral felvették a kapcsolatot.  

 

Papp András elmondta, a lakosság, aki korábban kérte a játszótér kialakítását, most azt kérik, 

hogy szüntessék meg. 3 képviselővel közösen körbejárták a lehetőségeket, hogy hová lehetne 
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elhelyezni olyan egységeket, amelyek fiataloknak adna lehetőséget az együttlére, és a 

lakosságot sem zavarná. Az egyik ilyen hely lehetne az Ady út végén, a mezőgazdasági út 

kezdeténél a sík terület. A másik a Vájár út végén szintén egy sík terület, kaszálás után el 

lehet képzelni a kialakítást. A Táncsics út elején egy kis pihenő részt lehetne kialakítani. A 

következő ilyen hely a futballpálya lenne. A régi kézilabdapálya helyén lehetne kialakítani 

egy szabadidős részt, illetve felmerült még a Dózi területe. Ezen kívüli elképzelés, hogy 

szükség volna a központi részen egy minőségi kisgyermek játszótérre, ahová értékesebb 

játékokat elhelyezhetnének. Van egy helyi rendeletük, amelynek az a lényege, hogy a 

lakossági közösségi kezdeményezéseket az önkormányzat támogatja. Ha egy lakóközösség 

elhatározza, hogy kialakít egy játszóteret, akkor az önkormányzat segíti a megvalósítást. Az 

üzemeltetést azonban a lakóközösség végezné. Ha benyújtják az igényt, akkor az 

önkormányzat eldönti, hogy milyen támogatást biztosít. Ez bárhol megvalósítható, kisebb 

lakóközösségek is összefoghatnak. Hozzanak egy olyan határozatot, hogy fogjanak hozzá a 

játszóterek, szabadidőparkok kialakításához. Jó lenne, ha a Kft és a Hivatal illetékesei 

közösen elkészítenék a költségvetést. Ezt követően megkérhetik a Rendőrséget és a 

Polgárőrséget, hogy felügyeljék a kialakított tereket. A lenti orvosi rendelőnél a járda meg van 

süllyedve, ezáltal a lehullott csapadékot az épületre vezeti. A mezőgazdasági útnál jobbra 

nincs leágazás. A gazdák hozzájárulnának készpénzzel, illetve van már vállalkozó is, aki a 

szükséges földet elszállítaná.  

 

Takács Csaba a játszótérrel kapcsolatban kifejtette, ismeretségi körében 2 helyen van 

játszótér kialakítva, az egyik Edelényben található, az Ifjúsági Ház háta mögött. Érdemes 

megnézni több dolog miatt. A másik Boldván található. Faeszközök vannak a játszótéren, és 

nagyon ki vannak használva. Érdemes megnézni őket, és csak ezt követően dönteni a 

magunkéról. A mezőgazdasági útnál 4 m a szintkülönbség. Pontosan ott van az egyik 

legmagasabb partfal. Ahol a régi út keresztülmegy az magánterület és nagyon meredek. A két 

út között van egy külön sáv, ami erdőnek van nyilvánítva. Erre is oda kell figyelni. 

 

Papp András szerint a régi nyomvonalon meg lehet oldani a feladatot, 1,5 m-es 

szintkülönbség van. 

 

Szögedi Szabolcs felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselő-testület tagjait úgy minősítik, 

mint az önkormányzatot. Rengeteg dolgot görgetnek maguk előtt. A lakók már oda 

vetemednek, hogy írásban kérik a választ. Kérte, hogy érdemben, időben kapjanak 

tájékoztatást a beadványukról. A játszótér témája nem olyan régi keletű, azonban a Zöldfa úti 

garázsok tulajdonosai nem kaptak még választ a történtekről. 

 

Dr. Sallai Árpád közölte, 2 garázs területe kilóg a belterületből, ezt a részt belterületté 

kellene nyilvánítani. Nem tudják értékesíteni, mert nem úszótelek. Semmiféle 

telekösszevonást, osztást nem tesz lehetővé a jogszabály. 

 

Garan Árpád elmondta, majdnem kész állapotban van a Kossuth úti buszöböl. Meg lehetne 

keresni a pizzéria tulajdonosát, aki megígérte, hogy megépíti a várótermet. Az Arany János 

úton nyakig érő sárban járnak azok, akik az orvoshoz mennek, vagy ott laknak. Valamiféle 

megoldást kellene találni erre a problémára rövid időn belül. Pontosan hogyan áll a 

tésztaüzem sorsa? Tavaly december végével volt a kiköltözés határideje, azonban még mindig 

nem történt érdemi változás. 

 

Dr. Sallai Árpád elmondta, 232 Eft-tal tartozik az egyik tulajdonos, fizetési meghagyást 

nyújtottak be ellene. A bérlet felmondásával, illetve az ingatlan kiürítésével, lezárásával 



 9 

kapcsolatosan kisebb vita alakult ki közte  és a polgármester úr között. Ha lezárják az 

ingatlant, vagy elszállíttatják a berendezési tárgyakat a felelős őrzésről gondoskodni kell. 

Onnan kezdve az önkormányzat felelőssége a berendezési tárgyak őrzése. 

 

Szobota Lajos hozzáfűzte, a jegyző úr azt javasolta, hogy pecsételjék le az épületet. Ki 

vállalja a felelősséget, ha feltörik és ellopnak bizonyos dolgokat? Ki lesz a felelős? 

 

Veres Lajos szerint az a probléma, hogy ez a 2 úriember már nem is beszél egymással. Az 

egyik kifizeti a saját részét, úgy gondolja, hogy ezzel teljesítette a kötelezettségét.  

 

Szobota Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, 

hogy ez a probléma megoldódjon. Az egyik tulajdonos nagyon sokat járt Rudabányán addig 

amíg az egyik ingatlana eladásában kívánt együttműködni. Ez meghiúsult, azóta még a 

kapcsolatot sem tudják vele felvenni. Remélte, hogy a jövő hét folyamán az Arany János út 

problémájára pontot fognak tudni tenni.  

 

Takács Csaba közölte, az Arany János úton a járdaszegély megépítését befejezték, a belső 

oldalon kell valamiféle megoldást kitalálni a partfal megfogására. 

 

Szobota Lajos elmondta, a Kossuth úti buszöböl közműegyeztetése során derült ki, hogy 

vízvezeték megy a terület alatt, ezért a tervezett kő buszmegállót nem is lehetne megépíteni, 

könnyűszerkezetes megoldást kell találni. A játszótér dolgaiban megköszönte a bizottság 

közreműködését. A mai nap folyamán ő Sajószentpéteren tekintettet meg játszóteret. A 

játszótéren lehet focipálya is, de lehet csupán játszókert is. Meg fogják vizsgálni a 

lehetőségeket, hol milyen költséggel, mit tudnának kialakítani. Az orvosi rendelő járdáját egy 

kis alátöltéssel helyre lehet állítani. A 021. és a 038-as hrsz-ú ingatlanok összekötésének 

lehetőségét meg fogják vizsgálni. A beadványokkal kapcsolatban a választ meg fogják 

küldeni az érintetteknek. Már a múlt ülésen is felvetődött a Rudabányáért Infrastrukturális 

Alapítvány megszüntetése. Eddig az alapítványon keresztül támogatták a Víziközmű 

Társulatot. A Vízközmű Társulat elnöke jelezte, tevékenységüket befejezték, már csak 

minimális kintlévőségeik vannak Ha továbbra is fenntartják a működést, annak költségei 

vannak, amelyet valakinek fedeznie kell. Javasolják a kuratórium felé, hogy az Alapítványt 

szüntessék meg. Kérte a képviselő-testület döntését. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2010. (V. 14.) sz. határozat 

 

Tárgy: Javaslat a Rudabányáért Infrastrukturális Alapít- 

  vány megszüntetésére 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

javasolja a Rudabányáért Infrastrukturális Alapítvány 

kuratóriumának, hogy az Alapítványt szüntessék meg, 

mivel célját elérte. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

Alapítvány elnökét értesítse. 
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Határidő: május 31. 

Felelős:     polgármester 

 

Szögedi Szabolcs elmondta, benevezett a település a Kihívás Napjára. 15 perces 

sporttevékenységgel lehet plusz pontokat szerezni. Évek óta zajlik ez a programsorozat, most 

új elem, hogy az eredményhirdetésnél ajándékokat sorsolnak ki a résztvevők között, akik az 

előzetesen megküldött kis szelvényt kitöltik. Kerékpár, hálózsák, sátor, teniszütő stb. is van az 

ajándékok között. Ezt a lapot igényelje minden részt vevő a nap során. Nagyon szeretné, ha ez 

a nap jól sikerülne, a szervezőbizottság nevében mindent meg fognak tenni ennek érdekében.  

 

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

munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

  

   

 

 

 


