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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 25-én, du. 
  14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Veres Lajos alpolgármester, Bartháné Béres Zsuzsanna, Drencsán  Balázs, 
   Garan Árpád, Molnár-Köteles Andrea, Orgován Róbert, Papp András, 
   Simon Etele, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs tagok, összesen: 10 fő. 
 
Távolmaradását előre jelezte: Szobota Lajos polgármester 
 
Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára: 
 
  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 
  Szaniszló Judit Szolg. Szolg. Központ Vezető 
  Takács Csaba Nonprofit Kft. Vezető 
  Mega András Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
 
Veres Lajos alpolgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön üdvözölte a 
tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 12 tagja közül 10 fő 
megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Tarjányi Sándor késését jelezte. 
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./ Beszámoló a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda   Szél Miklós 
 2009/2010-es tanévben végzett munkájáról    igazgató 
 
2./ Beszámoló a polgármester 2010. I. félévében a Kazincbarcika  Veres Lajos 
 és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási alpolgármester 
 Tanácsban végzett tevékenységéről 
 
3./ Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti  Takács Csaba 
 beszámolója        vezető 
 
4./ A Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. Javadalmazási  Takács Csaba 
 Szabályzatának megtárgyalása, elfogadása    vezető 
 
5./ Indítványok, javaslatok 
 
Napirend előtt: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről 
 
Veres Lajos ismertette a lejárt határidejű határozatokat. Az elmúlt ülés óta eltelt időszakban 
lehullott sok csapadék árvizet okozott a település néhány részén. A legveszélyeztetettebb 
útszakasz az Ady E. út volt, több lakás alagsorába is betört a víz. Ilyen probléma volt még a 
Gvadányi és a Bányász utcák területén. Megköszönte a védekezésben részt vevők munkáját. 
Jelenlegi feladat az árvíz utáni kárenyhítés. 2 hidat el kellett bontani, valamint azok 
helyreállítása volt sürgős feladat, valamint sok helyen a patakmedret is helyre kellett állítani, a 
hordalékot el kellett szállítani. Amikor az időjárás engedte folytatódtak a parkok, közterületek 
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kaszálása, karbantartása. Sor került az iskolafelújítás műszaki ellenőr  megbízási szerződés 
aláírására. 18-án megkötötték a vállalkozási szerződés a Diamit Zrt-vel, a munkaterület 
átadására június 28-án fog sor kerülni. Június 8-án a Német Kisebbségi Önkormányzat 
elnökével közösen kilátogattak Dobsinára, illetve városunkban fogadhattuk egy későbbi 
időpontban a dobsinai vendégeket. Szeretnénk Dobsinával testvérvárosi kapcsolatot 
kialakítani, ennek az előkészítése van folyamatban. A katolikus templomban volt egy 
megemlékezés a Hősök Napja alkalmából. Az iskolában, óvodában befejeződött a tanév, 
megvoltak az évzáró ünnepségek. Július 12-re ünnepi testületi ülést szeretnének szervezni, 
erre az ülésre szeretnék előkészíteni a dobsinai testvérvárosi kapcsolat felvételét, valamint az 
indonéz nagykövet úr látogatását teszi településünkön. A díszpolgári cím adományázását ezen 
a napon szeretnék megrendezni. Ünnepi istentisztelettel kezdődne a nap a református 
templomban, amelyet az evangélikus egyház fog tartani. Azért ott, mert az evangélikus 
templom felújítás előtti állapotban van, nem alkalmas mise celebrálására. 
 
Első napirendi pont tárgya: Beszámoló a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda 
2009/2010-es tanévben végzett munkájáról 
 
Előadó: Szél Miklós 
  igazgató 
 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Veres Lajos alpolgármester elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta, kérte, 
hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Szél Miklós szóbeli kiegészítésében elmondta, próbálták úgy összeállítani az anyagot, hogy 
az mindenkinek megfeleljen. A 2 iskola és a 2 óvoda hasonló tematikával próbálta 
összeállítani az anyagot, hogy mindenki számára áttekinthető legyen. A beszámolóban az 
igazgató-helyettes asszony és a tagintézmény vezetők sok mindent leírtak. Az óvoda július 
19-étől augusztus 22-ig zárva tart. A konyha augusztus 16-22-ig tart szünetet, ez alatt az idő 
alatt kerül sor az éves karbantartásra. 
 
Garan Árpád érdeklődött a dolgozói létszám felől, 25,5 fő, nem ebben egyeztek meg. 
Nagyon sok az iskolai hiányzás, milyen következményei vannak, milyen intézkedések 
történtek? A beszámolóból kitűnik, hogy a továbbképzések során új módszereket sajátítanak 
el a pedagógusok, de csak néhányan alkalmazzák őket. Miért? A pályázati pénzekből kitűnik, 
hogy közel 9 millió forint lett fordítva a pedagógusok bérkiegészítésére. Ez 300 Eft/fő/év, 
havonta 25.000.-Ft a plusz bértömeg. Mindenhol húzzák a nadrágszíjat, akkor az iskolának 
plusz még ennyi forrást adnak, itt azért lehetett volna egy kicsit spórolni. 
 
Szél Miklós válaszában közölte, az átlag gyermekek mulasztása nem különösebben magas. 
Az növeli meg az átlagot, hogy van 10-12 gyermek, akinek 300-400 óra hiányzása van, sőt 
van olyan gyerek is, akinek 700 óra. A mulasztásokról tájékozatják a Szociális Szolgáltató 
Központot, illetve a jegyző felé megteszik a feljelentést. A jegyző a bírság kiszabásakor 
köteles figyelembe venni a család jövedelmi helyzetét. Az ügyészség felé is megették a 
feljelentéseket. Sajnos ez sem hozta meg a várt eredményt, mert a szülő a meghallgatása során 
azt nyilatkozta, hogy ő mindent megtett annak érdekében, hogy a gyereke iskolába járjon. Ezt 
elfogadta az ügyészség, ezáltal nem került az ügy bírósági szakaszba. Szeptembertől már 
könnyebb helyzet lesz, mert 50 igazolatlan óra után a családi pótlék felfüggesztésre kerül. Az 
állományi létszámban a fél ember úgy kerül, hogy a gyógypedagógiai feladatokat 
Felsőtelekesen is el kell látni, így a költségeket meg kell osztani a két önkormányzat között. 
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Az IPR-re pályázott pénzt csak arra lehet költeni, amire kapták. Meg van, hogy mennyi a 
bérjellegű kiadás, annak mennyi a közterhe, azt arra kell fordítani. A program keretében 
nagyon sok foglalkozást tudnak tartani, így ezek nem kerülnek plusz pénzébe az 
önkormányzatnak. Olyan helyekre el tudnak jutni ezen program keretében a HHH gyerekek, 
ahová a szülő által nem tudnának. Ebből a pénzből tudnak olyra is fordítani, hogy kifizeti a 
tanfolyamat díját a kollégáinak. Így a nevelőtestület minden tagját olyan továbbképzésekre 
próbálták betenni, amely a gyermekek oktatását, nevelését segíti. A jövő nyáron gyökeresen át 
kell majd szervezni az iskolát. 
 
Bartháné Béres Zsuzsanna megerősítette az igazgató urat, olyan kemény adminisztráció van 
az IPR programban, amely folyamatosan plusz munkát jelent. Nagyon sok pozitív 
visszajelzést kapnak a szülőktől, a gyermekektől, a továbbfejlesztések és például a 
kirándulások vonatkozásában. A beszámolóban az igazgató-helyettes asszony azt írja, hogy az 
erdei iskolát először szervezték meg, ez nem teljes mértékben igaz, mert 2008-ban 
Égerszögön voltak már ilyen táborban. 
 
Orgován Róbert az óvodai beszámolóban olvasta, hogy az óvoda létszáma 106 fő, ebből HH 
90 fő, HHH 47 fő. Ez összesen több mint 106 gyermeket jelent. Hogyan jön ki ez a létszám? 
 
Kerekes Pálné tagintézmény-vezető válaszában kifejtette, hogy a HH gyermekek létszáma 
tartalmazza a HHH-okét is. 
 
Veres Lajos kérdezte, hogy a nyári óvodai szünetről mindenki ki lett-e értesítve? 
 
Kerekes Pálné válaszában elmondta, természetesen minden csoportban felmérték az igényt. 
Nem igénylik ebben az időszakban a szülők az óvoda nyitvatartását. 
 
Szél Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy az idén a pácini tábort nem sikerült megszervezni, 
ezért a szandavári tábort szervezik. A táborozási költségek nagyon jelentősen megemelkedtek 
és magasak. Jelenleg 24 jelentkező van. Az előző évekhez hasonlóan az iskola több ezer 
forinttal a saját költségvetése terhére hagy támogassák a táborozókat. A Ruda-suli alapítvány 
gyermekenként 10.000.-Ft támogatást biztosít. 
 
Más kérdés hozzászólás nem hangzott el. 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1 tartózkodással -, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2010. (VI. 25.) sz. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Gvadányi József Általános Iskola  
  és Óvoda 2009/2010-es tanévben végzett 
  munkájáról 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda 2009/2010-
es tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
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Második napirendi pont tárgya: Beszámoló a polgármester 2010. I. félévében a 
Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsban 
végzett tevékenységéről 
 
Előadó: Veres Lajos 
  alpolgármester 
 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Veres Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta, kérte, hogy akinek 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Dr. Sallai Árpád közölte, a kistérségen belül a belső ellenőrzés, az intézmények 
koordinációja folyik jó színvonalon. 1 problémát lát, ami azonban jelentős. A település-
fejlesztéssel, a munkahelyteremtéssel kapcsolatos feladatellátásuk nem mérvadó. A 37 
település esetében az a tapasztalat, hogy nem sokat léptek előre. Ha marad ez a kistérségi 
szerkezet, akkor érdemes volna az okmányiroda létrehozásába bekapcsolódott településekkel 
egy új kistérség kialakítását kezdeményezni. Az önkormányzati választás után 6 hónapon 
belül lehet kiválni és új kistérséget alakítani.  
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2010. (VI. 25.) sz. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester 2010. I. félévében a  
  Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
  Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsban 
  végzett tevékenységéről 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester 2010. I. félévében a Kazincbarcika és 
Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
Harmadik napirendi pont tárgya: Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2009. évi 
üzleti beszámolója 
 
Előadó: Takács Csaba 
  Vezető 
 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
Veres Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt.  
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Papp András kifejtette, a bizottság szerdai ülésén tárgyalta a napirendet, megállapították, 
hogy az elmúlt időszakban a Kft. jól működött, a beszámolót elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2010. (VI. 25.) sz. határozat 
 
Tárgy: Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft.  
  2009. évi üzleti beszámolója 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2009. évi 
üzleti beszámolóját elfogadja. 

 
Negyedik napirendi pont tárgya: A Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
Javadalmazási Szabályzatának megtárgyalása, elfogadása 
 
Előadó: Takács Csaba 
  Vezető 
 
Veres Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Pénzügyi és 
Jogi Bizottság is tárgyalta a napirendet. Kérte a bizottságok elnökeit, ismertesse a kialakult 
véleményt.  
 
Papp András kifejtette, a szabályzat készítését az előző kormány azért rendelte el, mert az 
állami cégeknél elég sok botrányos dolog volt. Jelenleg rengeteg rendelet, törvény-módosítás 
van napirenden, ezért az a bizottság véleménye, hogy nem időszerű most ezzel foglalkozni.  
 
Bartháné Béres Zsuzsanna közölte, a Jogi Bizottság áprilisi ülésén tárgyalta az 
előterjesztést, formai szempontból. A formátummal egyetértettek, az időbeli hatállyal voltak 
kérdőjelek. Egyetértenek a Pénzügyi Bizottsággal abban, hogy nem időszerű ezzel 
foglalkozni. 
 
Veres Lajos megállapította, hogy a két bizottság egyetért abban, hogy nem időszerű ennek a 
szabályzatnak a tárgyalása, egy későbbi időpontban tűzzék napirendre. 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2010. (VI. 25.) sz. határozat 
 
Tárgy: A Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
  Javadalmazási Szabályzat tárgyalásának 
  elnapolása 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
Javadalmazási Szabályzatának tárgyalását elnapolja. 
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A szabályzat tárgyalását egy későbbi időpontban tűzi 
napirendre. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
Ötödik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 
 
Megérkezett Tarjányi Sándor képviselő úr, így a jelenlévő képviselők száma 10 főről 11 főre 
módosult. 
 
Veres Lajos elmondta, a Kft. 5.000 Eft-ot kér fejlesztésekre. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 
kérést, kérte a bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 
 
Papp András közölte, a bizottság a fejlesztési tervekkel egyetért, a helyszínen tekintették 
meg a kialakított hotelszobákat. Június végére, július elejére már az ÖNHIKI eredménye 
ismert lesz. Az a javaslata, hogy hozzák előre a novemberi és decemberi finanszírozást, és az 
ÖNHIKI eredményének ismeretében térjenek vissza erre a kérésre. 
 
Garan Árpád rámutatott arra, a Kft. vezetője megjelölte, hogy miből szeretné ezt a 
pénzösszeget, a kábel tv. vételárából. Ez az összeg rendelkezésre áll, javasolta, hogy a 
támogatást ne tegyék függővé az ÖNHIKI-től.  
 
Tarjányi Sándor véleménye ettől összetettebb. Szerinte az ilyen fajta beruházás-
finanszírozás öngyilkosság. Abban az épületben, ahol ez a beruházás megvalósulna, további 
beruházásra is szükség van ahhoz, hogy azt mondhassák kész a szálloda, ennyi szobával, 
vízzel, fűtéssel, étteremmel, és méltán ki tudja szolgálni a szálló vendégeket és a 
közintézmény gyerekeit, a lakosokat, illetve azokat, akik igénylik az ellátást. Ahhoz, hogy ez 
a végcél megvalósuljon kb. 50 millió forintra lenne szükség. Ebből most az igazgató úr 5 
millió forintot kér. Ha belegondolnak, hogyan megy más településen a beruházás, a fejlesztés, 
akkor láthatják, hogy a meglévő 5 millióból 50 milliót lehet csinálni. A rengeteg fajta 
pályázati lehetőség rendelkezésre áll. Csak példaként mondta, hogy a saját intézménye 
területén 50 millió forintot az elmúlt 6 évben hasonló célra, turisztikai fejlesztésre, 
diákkonyha fejlesztésére nyertek. Ezt az itteni vezetés meg sem próbálta. Azt gondolja, nem 
vitatva, hogy szükség van a beruházásra, meg kellene keresni, hogy melyik az a pályázati 
lehetőség, amelyikből meg lehet valósítani a konyhát és a szálló fejlesztését. Az a több millió 
forint, amelyet a kábel tv rendszerbe bele ölt Rudabánya önkormányzata, a Kft-nek nem térül 
meg, eladták a vagyont. Azt gondolja, hogy az elmúlt években a helyi kábel tv-be bele ölt 
pénz kidobott pénz volt, azért, mert tudták, hogy annyi pénzt nem tudnak beletenni, hogy a 
rendszer a mai korszerű követelményeknek megfeleljen és legalább olyan szinten működjön, 
mint a szomszéd településen. Erre ő több alkalommal felhívta a figyelmet. El kellett, hogy 
adják a rendszert, mert nem lett volna meg a saját erő az iskolafelújításhoz. Ha ezt mérlegelik, 
akkor rájön a képviselő-testület, hogy ez egy kidobott pénz volt. Keressenek lehetőséget arra, 
hogy az 5 millióból legalább 50 milliót csináljanak. 
 
Garan Árpád maximálisan egyetértett a Tarjányi úrral. A Tarjányi úrnak azt kellene 
tudomásul vennie, hogy a rudabányai vezetés nem a szendrői. Itt sajnos annak idején is 
okoskodók voltak, amikor a pályázatfigyelést kritizálták, amikor a pályázatkészítést 
kifogásolták. Ha arra várnak, hogy itt pályázat készüljön, akkor úgy fognak járni, mint a 
pataklefedéssel, a vásártér felhozatalával, vagy a központi tér kialakításával. Maximálisan 
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igaza van, hogy így kellene csinálni, de sajnos Rudabányán nem ez a szokás. Szépen elkopik 
majd a pénz, úgy, hogy látszatja sem lesz, mint a gázvagyonnak. 
 
Szögedi Szabolcs maximálisan egyetértett az elmondottakkal. 2 beszerzés is szerepel a 
megkeresésben, amely az 5 millió forint nagy részét elviszi. A pályázati lehetőségeket 
figyelembe véve nem olyan egyszerű ezeket a támogatásokat igénybe venni. Ahhoz, hogy az 
elkezdett színvonalon befejeződjön a hotel felújítása, legalább 2 millió szükséges. A 
fennmaradó részből történne meg a gépbeszerzés. 
 
Szél Miklós javasolta, hogy vegyen mindenki otthon elő egy üres papírt és írja le, hogy hány 
pályázatra hívta fel a képviselő-testület figyelmét, mennyiben működött közre. A Pénzügyi 
Bizottság a javaslatát nem egy perc alatt döntötte el. A Tarjányi Sándor úrnak is igaza van a 
pályázati lehetőség felkutatásával kapcsolatban. A képviselő-testület döntött arról is, hogy 
vásárolják meg a RUDA-GIPSZ épületét pontosan azért, hogy a lakosság felé el tudják 
mondani, hogy erre fordították a gázvagyont. A kábel tv-be is azért tették bele a pénz, hogy 
nagyobb lakossági panasz ne legyen. Szerinte a legjobb időpontban adták el és azért kaptak 
érte ennyi pénzt, mert ilyen állapotban volt a rendszer. A Pénzügyi Bizottság javaslatát 
szerinte az vezérelte, hogy ennek az évnek is működési hiánnyal vágtak neki. Az ÖNHIKI 
függvénye a forráskiegészítő hitel. Javasolta, hogy várják meg az eredményt. Van 
szerződésük pályázat író és figyelő céggel, ha nem megfelelően végzik tevékenységüket, fel 
kell mondani a szerződést. 
 
Veres Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy a Tarjányi úr is jelen volt akkor, amikor 
elfogadták az iskolafelújítás kivitelezőjét, amikor szembesültek vele, hogy szükség van még 
plusz 20 millió forintra. Az, hogy a képviselő-testület vagy a városvezetés pazarlóan bánt 
volna a dolgokkal, az nem igaz. Van egy másik pályázat is, ami nyert, az IKSZT. Ez is 
megvalósításra vár. A képviselő-testület eldöntötte azt, hogy nem akar hitelt felvenni. Idáig 
azon kevés települések közé tartozik Rudabánya, amelynek egy forint hitelállománya nincs. 
Ezért úgy érzi, hogy nincs értelme annak, hogy azért vegyenek fel hitelt, mert nem a 
legszükségesebb beruházásokat valósítják meg. A kábel tv rendszerét fejleszteni kellett 
menetközben, mert a lakosság igényelte. Ha nem 700 előfizetője lett volna a rendszernek, 
hanem a rossz minőség miatt csak 300, akkor valószínűleg a vevő nem ilyen ajánlatot tesz. 
Egyetértett a Pénzügyi Bizottság javaslatával, tegyék félre a kérelmet, ha lesz szabad 
pénzeszköz visszatérhetnek rá. Elindították az iskolafelújítást, a saját erőt hozzá kell tenni.  
 
Dr. Sallai Árpád rámutatott arra, hogy a Svájci Alapos pályázat keretében 98 millió forintra 
pályáznak, turisztikai attrakcióra és étterem kialakítására. A helyszínt megtekintették, nagyon 
pozitív volt a hozzáállás, amikor meglátták, hogy már saját erőből megkezdtük a felújítást. 
Augusztus 15-ig döntenek, 31-ig közlik az eredményt. A pályázat foglalkoztatás-bővítést is 
takar. A lelőhely dolgai 30-40 millió, a konyha kialakítására 50 milliót terveztek. Amit a Kft 
beterjesztett azzal foglalkozni kell, a szálló fejlesztését folytatni szükséges. 1-2 milliót el 
kellene különíteni a szálló felújítására. Az önkormányzati utak felújítására is fordítani kellene, 
mert nagyon sok a kátyú. Ezért volna szükség arra a gépre, amelyet az ügyvezető úr kérne. 
 
Szél Miklós továbbra sem értett egyet a teljes összeg átadásával. Amit a Pénzügyi Bizottság 
javasol, azt fogadják el. Tehát a novemberi-decemberi finanszírozás előre hozatala, valamint 
remélik, hogy az iskolafelújítás pályázatból sikerül bevételre szert tennie a Kft-nek. 
 
Veres Lajos kérte, hogy döntsenek a Kft kérésről a Szél úr által összefoglaltaknak 
megfelelően. 
 



 8 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1 tartózkodással – 
ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2010. (VI. 25.) sz. határozat 
 
Tárgy: Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
  plusz támogatás kérése 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Városüzemeltető Nonprofit Kft plusz támogatás (5 millió 
forint) iránti kérelmét megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
- A plusz 5 millió forint támogatást a Kft. részére 

fedezet hiányában egyenlőre nem támogatja. 
- A szálló felújításának folytatása érdekében a 

november-december havi finanszírozási összeget 
július hónapban átutalja a Kft. részére. 

 
Felhatalmazza a tisztségviselőket a hozott határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: július 15. 
Felelős: tisztségviselők 

 
Veres Lajos kérte, hogy a nyári táborozás támogatásáról döntsenek. Javasolta, hogy 5.000.-
Ft-tal támogassák a táborban részt vevő gyermekeket, természetesen úgy, hogy 1 táborozást 
támogatnak akkor is, ha ugyan az a gyermek több táborban is részt kíván venni. 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2010. (VI. 25.) sz. határozat 
 
Tárgy: Nyári táborozás támogatása 
 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
általános iskolás gyermekek táborozását gyermekenként 
5.000.-Ft-tal támogatja. 
A tanulók a támogatást egy évben csak egy alkalommal 
vehetik igénybe.  
A táborozás költségét a Gvadányi József Általános Iskola 
és Óvoda 2010. évi költségvetése tartalmazza.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: intézményvezető 

 
Veres Lajos elmondta, a Jobbik rudabányai Alapszervezete kéréssel fordul a képviselő-
testület felé. A Trianoni Emléknap alkalmából kopjafát szeretnének állítani a településen, a 
Gvadányi József Művelődési Ház oldalánál található részen, a Kossuth szobor melletti 
területen. Kérte, hogy akinek kérdése, javaslata van, tegye meg. 
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Garan Árpád érdeklődött, hogy mikorra tervezik a kopjafának az elhelyezését, mert június 4-
e már elmúlt. Októbertől új testület lesz. Szép, jó és támogatható ötletnek tartja a 
kezdeményezést, de a döntést az új képviselő-testületre hárítaná. Egy szándéknyilatkozat 
elfogadásának azonban nem látja akadályát.  
 
Szél Miklós közölte, új politikai formáció lép színre. A templomkertben a Turul szobor 
elhelyezésre került. A 90. évfordulón ott tartották a megemlékezést, koszorút is helyeztek el. 
A gondolatot támogathatónak és jónak tartja. A javasolt hely azonban szerinte nem megfelelő, 
szűk a hely, pontosan a körforgalomnál található, ezáltal egy ünnepséget is nehéz megtartani. 
Egy ilyen emlék elhelyezésénél célszerű azt figyelembe venni, hogy 100-200 embert elférjen 
a közelben. 
 
Veres Lajos összegezve a javaslatokat elmondta, a következő testületi ülésen vissza fognak 
térni a kérésre és egy támogató szándéknyilatkozatot ki fognak adni. 
 
Papp András elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén több minden előkerült. Meg kellene 
keresni a műszaki megoldását az altáróból kifolyó víz elvezetésének a körforgalomból. A 
református templom biztosít területet a kerítéshez. Szükség lenne a Krokavecz féle kanyar 
kiszélesítésére a biztonságos közlekedés érdekében. Az utakon nagyon sok a kátyú, fel 
kellene mérni, mennyibe kerülne a helyreállítás. 
 
Veres Lajos válaszában elmondta, egyenlőre azt, hogy kié az alátáró, még a hatóság sem 
tudja eldönteni. A Bányakapitányság és a társszervezetek egyeztetése folyik. A református 
templom mögötti parkoló területét felmérték a Kft. dolgozói, 40 m-es kerítést kell húzni 
ahhoz, hogy a parkoló el legyen kerítve. A Krokavecz kanyart meg fogják nézni, hogy a 
közlekedés szempontjából biztonságosabbá hogyan lehetne tenni. Felmerült a bizottsági 
ülésen a Papp erdő tulajdonviszonya, a Pólus Kincs tulajdonában van a terület. 
 
Takács Csaba ígéretéhez híven megnézte, hogy az altáró vizét hogyan lehetne elvezetni. 
Valamikor a rakodó belső részén vezették el. Meg kellene nézni, hogy a csővezeték merre 
megy. Ha azt rendbe lehetne tenni, akkor képes lenne elvezetni a vizet.  
 
Veres Lajos hozzáfűzte, régen egy betonozott árok volt ott. Betemették, nem volt gond, 
hiszen nem esett ennyi csapadék már nagyon régen. Javasolta, hogy a helyszínen tekintsék 
meg ezt a problémát. 
 
Takács Csaba elmondta, volt egy lakossági bejelentést, hogy megindult a föld, félméternyit 
megsüllyedt az oldal. A Pólus Kincs területén található az a rész, ahol a WC és az állattartó ól 
volt. Ezáltal nem az önkormányzat kötelezettsége a terület rendbetétele. A víz, szennyvíz a 
területen található. Az összedőlt ólból a téglákat újra lehet hasznosítani. 
 
Veres Lajos megerősítette, hogy idegen területen lévő ólakat nem áll módukban 
helyreállítani. A jelenlegi udvarrészre kellene egy WC-t készíteni. 
 
Garan Árpád közölte, az ülés elején elhangzott, hogy Dobsinával testvérvárosi kapcsolatok 
kiépítése folyik. Maximálisan örül ennek a kezdeményezésnek, de erről tudnia kellene a 
képviselő-testületnek is. Nem tudja mikor volt erről döntés, vagy csak a felsőbb vezetőkre 
tartozik ez? Furcsállja, hogy nem került a testület elé ez a dolog. A könyvtár mellett van 1-2 
kerítésoszlop, amelyet télen a hótoló megnyomott, ennek a helyreállítását kérte. A fatelepen 
150 bárány, birka található. Hányszor kell még szólni ezért? Itt egyforma állampolgárok 
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vannak, vagy annak az egyenlők közt is egyenlőbbek? A fatelepen a mai napig ott laknak 
azok az emberek, akiket a múltkor kifogásolt. Minden megy ugyan úgy, ahogy eddig ment. 
Sürgős intézkedést vár a jegyző úrtól. 
 
Veres Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy az előző testületi ülés május 14-én volt, június 8-
án utaztak ki Dobsinára a testvérvárosi kapcsolatok ügyében. Mindig azt kéri a testület, hogy 
készítsék elő a dolgokat. Ha nem egyeztetnek, akkor nem tudnak mit mondani. A buléner 
találkozóra jöttek a Dobsinaiak. Úgy tervezik, hogy július 12-re meghívják őket, akkor 
dönthet a képviselő-testület arról, hogy kívánnak-e együttműködni. A könyvtár melletti 
kerítéssel kapcsolatban a Kft vezetője már intézkedett is.  
 
Dr. Sallai Árpád válaszában kifejtette, a turistaszállóban lakókat felszólították, mert jogcím 
nélküli lakáshasználat történik. Ha nem költöznek ki, ki fogják őket lakoltatni. A fatelepen a 
lakhatás feltételei rendelkezésre állnak, nem tagadhatta meg a bejelentkezést. Az állattartással 
kapcsolatban meg van a véleménye, nem tud mást tenni, mint megteszi a feljelentést, illetve 
másik eljáró hatóság kijelölését fogja kérni. 
 
Garan Árpád továbbra is azon a véleményen van, hogy a fatelep nem lakóingatlan. 
 
Szögedi Szabolcs kérte, hogy pár szót, mondatot ejtsenek arról, hogy megrendezésre került a 
Kihívás Napja. Az esős idő nagyban befolyásolta a rendezvényt. Köszönet illeti a szervező 
bizottság tagjait, és mindenkit, aki segített a programok szervezésében, bonyolításában. Az 
esős napnak volt negatív oldala, pozitív annyi, hogy sokkal több tombolanyereményt tudtak 
átadni. Köszönet illeti a testületi tagságot, az általa összeadott összegből sok tombolát tudtak 
vásárolni. A szerencse sajnos nem szegődött melléjük, hiába voltak teljesítmények. 18 
településből 6-ot sorsoltak ki nyertessé, ez 50 Eft-ot jelentett volna. Javasolta az 
elkövetkezendő években is szervezzék meg ezt a napot. Nagyon fontos nap volt ez a település 
életében. Az eseményről készült képeket megnézhetik a Kihívás Napja honlapon a 
fotógalériában. 
 
Szél Miklós elmondta, elkezdődött az iskolaépület teljes kiürítése. A Kft. dolgozó 
példamutató szorgalommal és lelkesedéssel dolgoztak. Sérülésmentesen sikerült leraktározni 
az összes bútort, berendezési tárgyat. 
 
Simon Etele a Pénzügyi Bizottság ülésén is felvetette, hogy sajnos néhány kresztábla olyan 
állapotban van, amelyeket pótolni kellene. Érdeklődött a lenti orvosi rendelő felé elkezdett 
járda dolgáról. A járdaszegély elkészült, egy részen megcsúszott a domboldal, azóta nem 
történt semmi. A lelőhely megközelíthető lesz-e a jövőben? A Kihívás Napjának 
megszervezéséhez ő is gratulált.  
 
Veres Lajos kérte, hogy pontosítsa a képviselő úr a felvetését, írja le pontoson, melyik 
utcarészen, milyen tábláról lenne szó. 
 
Takács Csaba válaszában elmondta, az Arany János úti járdát természetesen folytatni fogják. 
Kocka lapokkal vagy térburkolóval szeretnék lefedni. Az esőzések miatt történt a földcsúszás. 
Ha felszabadul a kapacitásul, folytatni fogják a munkát. 
 
Dr. Sallai Árpád rámutatott arra, hogy a lelőhely és környékében tulajdonos az Aggteleki 
Nemzeti Part, Felsőtelekes Önkormányzata és a Pólus Kincs Kft. Partnerségi megállapodást 
fognak kötni a használatról, az odavezető út a Pólus Kincsé, amelyet rendbe kell tenni. 
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A lakosság részéről megjelent Beri Tamás vállalkozó, aki szót kért a testülettől. 
A képviselő-testület hozzájárult a felszólaláshoz. 
 
Beri Tamás a gyermeknappal kapcsolatban azt hallotta, hogy az iskola Kazincbarcikáról 
rendelt 60 db pizzát, illetve azt is hallotta, hogy a csocsót Ormosbányáról kellett felhozni. 
Nem érti, hogy ha helyben is lehet pizzát rendelni miért kell Kazincbarcikáról hozatni. Ő is 
szívesen hozzájárult volna a gyermeknaphoz, akár még úgy is, hogy felajánlja a pizzát a 
gyermekeknek, illetve ingyenesen biztosította volna a csocsót is. 
 
Szél Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermeknapot a diákönkormányzat szervezi. 
Köszönte a felajánlást, élni fognak vele. Megkereste egy kazincbarcikai Pizzéria azzal, hogy 
gyermeknap alkalmából 50 %-os kedvezményt biztosít, illetve ingyenesen kiszállítja 
Rudabányára. Ő mindig a helyi vállalkozókat támogatta, jövőre jobban oda fog figyelni. 
 
Garan Árpád hozzáfűzte, 1-2 évvel ezelőtt felajánlotta a Beri úr, hogy a pizzériához illő 
buszmegállót fog építeni. A buszöböl ki van alakítva, jó lenne ha felvenné az önkormányzattal 
a kapcsolatot a buszváró építésének ügyében. Meg van-e már a szemétszállító céggel a 
szerződés a pizzériára vonatkozóan? Az nem állapot, hogy a lakossági konténerbe hordják a 
maradékot, a szemetet a pizzériából. 
 
Beri Tamás hangsúlyozta, természetesen teljesíteni fogja amit ajánlott. Legjobb tudása 
szerint meg fogják valósítani a buszvárót. A szemét szállítására a szerződést természetesen 
még nyitás előtt megkötötték az ÉHG-val. 
 
Veres Lajos közölte, könnyűszerkezetes buszváró szükséges, mert a terület alatt mennek a 
közművek. 
 
Dr. Sallai Árpád rámutatott arra, ha kevés a jelenlegi szeméttároló konténer, akkor 
módosítani szükséges a szerződést az igényeknek megfelelően. 
 
Bartháné Béres Zsuzsanna a Kihívás Napjához fűzött még adatokat. 15 perces 
sportteljesítménnyel lehetett regisztrálni, 14.000 ilyen történt. A IV. kategóriában 51 település 
nevezett, 12. lett Rudabánya, ez szép teljesítmény. 
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Veres Lajos alpolgármester a nyílt ülést 16,25 
órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 

 Veres Lajos         Dr. Sallai Árpád 
alpolgármester        címzetes főjegyző  
 
 
 
  

 
 

 
 
 


