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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 26-án, du. 

    14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Hadobás Sándor, 

    Papp András, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba képviselők, 

    összesen 7 fő. 

 

Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Csehné Kovács Judit mb. int. vezető 

  Takács Csaba Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető 

  Mega András RNKÖ elnök 

 

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

tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül mindenki 

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./ Rudabánya Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Szobota Lajos 

     szóló rendelet módosítása       polgármester 

 

2./ Tájékoztató Rudabánya Önkormányzat I-III. negyedéves  Szobota Lajos 

     gazdálkodásáról        polgármester 

 

3./ 2011. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása    Szobota Lajos 

          polgármester 

 

4./ Indítványok, javaslatok 

 

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

történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos elmondta, az alakuló ülés óta már volt több rendkívüli ülés is. A Bizottság 

kültagjai megválasztásra kerültek, az esküt ők is letették. Az iskolafelújítással kapcsolatban 

kellett többször is összeülni. A Petőfi u. 22. sz. alatt található iskolaépület kivitelezési 

határideje november 18-a volt, letelt a határidő, de az építés folyamán olyan probléma lépett 

fel, hogy a közlekedési útvonal leszűkült. Tervmódosítást és építési engedély módosítását 

kellett eszközölni. Ennek a munkának az elvégzése elkezdődött. 22 munkanappal 

meghosszabbították a kivitelezési határidőt, de véghatáridőt ez nem módosítja. Az első 

részszámla időközben beadásra került 71 millió Ft + ÁFA összegben. A fordított ÁFA 

elszámolásból kifolyólag nekünk kell megelőlegezni az ÁFA-t, amelynek a 90 %-át vissza 

fogjuk kapni. Több mint 24 millió forint kifizetését kellett megoldani. Időközben döntött a 

képviselő-testület 10 millió forint rulírozó hitel felvételéről. A Váti felé benyújtották az 

elszámolást, kisebb hiánypótlás merült fel, ennek a rendezése folyamatban van. Nagyban 
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hátráltatja a munkát, hogy a gáztervet a kivitelező nem tudta határidőben prezentálni. A záró 

festési munkák, illetve a tantermek PVC padlóval történő burkolásához szükséges a fűtés. 

Amennyiben december 21-re be tudják fejezni a munkát a költözés elkezdődhet, át adhatják a 

4 csoportos óvoda kialakításához az épületet. A képviselő-testületnek a választásokat 

követően 6 hónap áll rendelkezésére, hogy kezdeményezze a kistérségből történő kiválást. 

Rudabánya már ezt a döntést meghozta. Jelenleg 32 településsel, Kazincbarcika vezetésével 

működik a kistérség. Új kistérség kialakítására kerülne sor, ha a csatlakozni szándékozó 

települések is meghozzák döntésüket. Jelenleg 21 település szeretne kiválni a kazincbarcikai 

társulásból. Az elképzelések értelmében 2012. január 1-ét céloznák meg a kiválásra, 

amennyiben erre megkapnák a megfelelő engedélyeket. Jelenleg hátrányos helyzetű kistérség 

vagyunk, amennyiben sikerül kiválni és marad a jelenlegi jogi szabályozás a leghátrányosabb 

helyzetű kistérség lehetünk. Ez lehetőséget fog nyitni több pályázat részvételében, kevesebb 

önrészt kell biztosítani stb. Október 31-vel lejárt a projektes közhasznú foglalkoztatás. 

Jelenleg arra van lehetőség, hogy 2010. december 31-ig foglalkoztassuk a jelenlegi közcélú 

létszámot. 2011. január 1-től teljesen át fog alakulni az egész foglalkoztatás. Részletes 

tájékoztatást adott az átalakulásról. A jelenlegi foglalkoztatottak végzik a temetők, 

közterületek, parkok rendbe tételét, besegítenek az iskolafelújításba is. A bányavíz 

problémájával is foglalkoztak, a vízelvezető rendszer a tűzoltószertárnál az út alatt el volt 

dugulva, az oldalsó szakaszt megbontva sikerült ezt az átereszt kitakarítani. A kibontott 

szakaszt új betongyűrűkkel újították. Azt gondolták, hogy a körforgalomnál jelentkező víz 

meg fog szűnni, de úgy néz ki, hogy egy másik ér táplálja a vizet. A Bányakapitányság is 

megjelent a területen, de segítséget nem tudtak nyújtani. Senki nem szeretné, hogy olyan 

helyzet alakuljon ki mint Kolontáron, ha esetleg a bányató vize elkezdene apadni. 1,5 m-rel 

meghaladja a tó vízszintje az altáró szintjét. A Bányakapitányság a Borsodi Bányavagyon 

Hasznosító Kft-hez irányította. Ott azt az információt kapták, hogy ők csak a szénbányák 

problémáival tudnak foglalkozni. Ércbányák vonatkozásában nincs felhatalmazásuk. Jelenleg 

az Országos Bányászati és Földtani Hivatallal folytatnak tárgyalásokat. Ott közölték, hogy 

pénz az nincs, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy problémára megoldást 

találjanak. Az utóbbi napokban felvetődött a Majális tető vágása, azonnal felvették a 

kapcsolatot az Erdőfelügyelőséggel. Ez előtt 2 évvel is azt mondta az Erdőfelügyelőség, hogy 

nem adnak engedélyt a vágásra. Eddig parkerdőként volt megjelölve, jelenleg településrész 

védelmi erdő. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgya: Rudabánya Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésé-

ről szóló rendelet módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az rendelet-módosítás az időközben érkezett előirányzatokat, és a 

képviselő-testület döntéseinek megfelelő kiadásokat tartalmazza. Az írásos előterjesztést 

mindenki megkapta. Előzetesen a Pénzügyi- és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet, 

felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke kifejtette, hogy a bizottság ülésén 

a napirenddel kapcsolatban különösebb ellenvetés, javaslat nem hangzott el, elfogadásra 

javasolják a tervezetet. 
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Papp András felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években a képviselő-testületnek volt 

egy olyan általánosan elfogadott állásfoglalása, hogy a felhalmozási célú pénzeszközöket nem 

használják fel működésre. Ezt eddig be is tartotta a képviselő-testület. Ha megnézik ezt a 

rendelet-tervezetet,  ez nem ezt az elvet tükrözi. Ha felélik a felhalmozási pénzeiket a városi 

fejlesztések le fognak csökkenni, illetve meg fognak szűnni.  

 

Szobota Lajos szerint maximálisan igaza van a képviselő úrnak abban, hogy a képviselő-

testület mindig szem előtt tartotta ezt az álláspontját. Véleménye szerint azonban ez nem csak 

az önkormányzat hibája, hiszen állami szinten nem adják meg a szükséges előirányzatot a 

feladatokhoz. Évek óta csak a kivonás történik a rendszerből. A 2011-es pénzügyi terv is 

további kivonásokat tesz az önkormányzatok felé, semmiféle segítséget nem nyújt. A befolyt 

22 millió forintot a kábel tv. eladásából fejlesztésre kellett volna fordítani, de sajnos a 

működésre kellett fordítani.  

 

Szél Miklós csatlakozva polgármester úrhoz kifejtette, tudva lévő, hogy az elmúlt években 

Rudabánya azon települések közé tudott tartozni, akik nem vettek fel működési hitelt, a 

fejlesztésre szánt pénzeit nem kellett működésre költenie. Ha azonban egy tanulónak a 

taníttatási valós költsége 450 Eft körül mozog éves szinten, ezzel szemben az állam 220 Eft-ot 

biztosít erre a feladatra, a különbséget ki kell pótolni. Ha a havi rezsiköltség olyan mértéket ér 

el, amivel nem tudtak számolni, akkor vagy az egyik, vagy a másik tervezett feladat 

megvalósítása marad el. A településfejlesztésre mindig kell fordítani, csak az a kérdés, hogy 

miből. Nagyon örülne annak, ha az oktatás állami feladattá válna, a minisztérium állná a 

béreket, a városi önkormányzat csak a fenntartási költségeket. November utolsó napjait írják 

és nincs az ÖNHIKI-ről információ, a közmunkások joggal vannak felháborodva. 

Megpróbálhatják tartani azt az elvet, hogy a felhalmozást nem fordítják működésre, de nem 

biztos, hogy járható. 

 

Papp András közölte, a régi testületi tagok emlékezhetnek rá, hogy augusztus végén, 

szeptember elején szólt, hogy bizonyos intézkedésekkel több mint 10 milliót lehetett volna 

megtakarítani. Ez a javaslat tartalmazta, hogy különböző összevonásokkal hogyan lehetne 

élni. Ha felélik a maradék felhalmozási pénzüket, utána komoly likviditási gondjaik lesznek. 

 

Szobota Lajos javasolta, hogy a képviselő úr javaslatait a 2011-es koncepcióba próbálják 

meg beépíteni. Kérte, hogy döntsenek a rendeletmódosításról. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 

- , 1 tartózkodással, megalkotta a 10/2010. (X. 29.) rendeletét az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosításáról. 

 

A 10/2010. (X. 29.) rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Második napirendi pont tárgya: Tájékoztató Rudabánya Önkormányzat I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 
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Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

véleményét. 

 

Hadobás Sándor közölte, a bizottság ülésén több kérdés, észrevétel elhangzott, amelyre a 

válaszokat megkapták, azokat elfogadták. A bizottság felhívja a figyelmet a még takarékosabb 

gazdálkodásra.  

 

Papp András rámutatott arra, hogy a régi testület olyan összeggel adta át a költségvetést, 

amelyben az egész pályázati összeg rendelkezésre állt. Nem a beruházás miatt kellett felvenni 

a hitelt, hanem a működés miatt. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül -, az alábbi határozatot hozta: 

 

94/2010. (XI. 26.) sz. határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató Rudabánya Önkormányzat I-III.  

   negyedéves gazdálkodásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt 

elfogadta. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: 2011. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, a kazincbarcikai Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja 

végzi a belső ellenőrzési feladatokat Rudabányán. 2011-re két javaslat van, az egyik a 

Polgármesteri Hivatalban a cafetéria juttatás ellenőrzése, a másik a Szociális Szolgáltató 

Központ működése, szabályozottságának ellenőrzése. Ezt a napirendi pontot is előzetesen 

megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, felkérte az elnök urat, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a bizottság a javasolt témákat 

látja indokolnak elfogadni.  

 

Szobota Lajos hozzáfűzte, jelenleg is folyik belső ellenőrzés, az átadott pénzeszközöket 

ellenőrzik. Kérte a képviselő-testület döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

95/2010. (XI. 26.) sz. határozat 

 

Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. évre vonatkozóan az alábbi ellenőrizendő 

területeket határozza meg: 

 

- Polgármesteri Hivatalban Cafetéria juttatás 

ellenőrzése, 

- Szociális Szolgáltató Központ működésének, szabá-

lyozottságának ellenőrzése. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozott 

határozatról a Belső Ellenőrzési csoportot értesítse. 

 

Határidő: november 30. 

Felelős:     polgármester 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 

 

Szobota Lajos elmondta, elkészült a piactér látványterve. Kérdés az, hogy a piactér építési 

engedélyezését elindítsák-e, hogy tavasszal a munkavégzés elkezdhető legyen. Javasolta, 

hogy a tervezővel vegyék fel a kapcsolatot, hogy az építési engedély benyújtásához szükséges 

dokumentumokat készítse elő.  

Bizottsági ülésen is felmerült a belterületre vonatkozóan a kresztáblák állapota. Az 

előterjesztésből láthatják, hogy milyen hiányosságok vannak. A teljes pótlás gyakorlatilag 554 

Eft-ba kerülne. Fedezet hiányában nettó 100 Eft-ért javasol a bizottság beszerzést a 

legbalesetveszélyesebb helyeken történő pótlásra. Kérte a testület döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2010. (X. 26.) sz. határozat 

 

Tárgy: Rudabánya Város Önkormányzat tulajdonában  

   álló belterületi utak forgalomtechnikai eszköz- 

   beszerzésének elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

A képviselő-testület a határozat mellékletét képező 

felmérés alapján a KRESZ táblák beszerzését bruttó 

125.000.-Ft összegig fogadja el.  

 

Felhívja a polgármestert az eszközök beszerzésére. 

 

Határidő: december 15. 

Felelős:     polgármester 

 

Hadobás Sándor meghívta Rudabánya lakosságát a december 4-én tartandó rendezvényre, 

melynek helye a Művelődési Ház. Itt kerül sor a Bányász Dalos Találkozóra. 10 együttes 

jelezte részvételét. 
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Csehné Kovács Judit mb. igazgató arról tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 

megkapták az értesítést a TIOP-os pályázat eredményéről. A pályázatot támogatták, melynek 

keretén belül sor kerül 10 falra szerelhető interaktív tábla beszerzésére, illetve plusz 22 db 

iskolai PC is a pályázat tartalma. Ezzel már kompletten fel tudják szerelni a nyelvi labort is. 

Ezeket az interaktív táblákat tantermekben tudják elhelyezni, Rudabánya 8 db-bal, 

Felsőtelekes 2 db-bal rendelkezik. Nagyon sok kolléga rendelkezik informatikai képzettséggel 

és ezen keresztül tudnak tananyagot leadni.  

 

Szögedi Szabolcs hangsúlyozta, a kistérségi szerepkörnek csak megfelelő munkahelyteremtés 

kapcsán fog tudni megfelelni Rudabánya. Kért mindenkit arra, gondolkodjanak azon, hogy 

milyen egyéni telepítő tényezőt tudnának belekovácsolni a koncepcióba. Akár egy 

inkubátorháznak az építését is meg lehetne célozni, amely a helyi vállalkozóknak is segítséget 

tudna nyújtani. A 2011 évi munkatervvel kapcsolatban javasolta, hogy a két pályázatírónak a 

tavasz környékén kellene tartania egy lakossági tájékoztatót az új pályázati lehetőségekről, 

milyen területeken  tudnák érvényesíteni a kapcsolataikat. Szeretne egy tájékoztatót a 

kazincbarcikai Kórház működéséről is.  

 

Szobota Lajos elmondta, a pályázatírásra kötött szerződés december 31. napjával lejár. Lehet 

gondolkodni azon, hogy a jövőben kivel kívánnak együttműködni. 

 

Vaszily Csaba nem tudja, hogy meddig fog a Kft rendelkezni olyan emberállománnyal, 

akikkel meg lehetne oldani az aszfaltburkolattal rendelkező utak vízmentesítését. Vannak 

olyan utak, például a Kossuth út, a Kun Béla út, ahol folyamatosan folyik a víz az utakon. 

Csak meg kellene védeni az állapotot egy kis padkarendezéssel, medertisztítással.  

 

Szobota Lajos rámutatott arra, hogy 1,5-2 hónappal ez előtt jelezték a Közútkezelő felé a 

problémát. Könnyebb nekik kitenni a táblát, minthogy lépnének benne. A belterületi utak 

vonatkozásában a problémákat elő fogják venni. 

 

Papp András kifogásolta, hogy a Szociális Szolgáltató Központ vezetője nincs jelen az 

ülésen. Megkérdezte volna, hogy van-e tudomásul arról, hogy hány olyan fiatal van, aki nem 

töltötte be a 18. életévét és nem jár iskolába?  

 

Szél Miklós javasolta, hogy az iskolaigazgatói pályázatot minél hamarabb írja ki a képviselő-

testület. 

 

Szögedi Szabolcs érdeklődött a téli szóróanyag beszerzésével kapcsolatban. Hogyan áll most 

ez az ügy? 

 

Takács Csaba Kft. vezető közölte, 60 tonna szóróanyagot bespájzoltak, amely gyakorlatilag 

fedezni fogja a szükségletet. Vásároltak még továbbá 2 raklap sót is.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést 15,20 

órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 

 

K. m. f. 

 

Szobota Lajos       Dr. Sallai Árpád 

 polgármester       címzetes főjegyző 
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