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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én,  

    14,00 órától megtartott nyílt üléséről. 

 

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

    Papp András, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok, összesen 

    7 fő. 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Csehné Kovács Judit mb. iskolaigazgató 

  Szabóné Dobi Andrea Szoc. Szolg. Központ képviselője 

  Takács Csaba Nonprofit Kft. ügyvezető 

  Mega András Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 

Tanácskozási joggal meghívott az ülés 9./ napirendi pontjához: 

 

  Szvoboda László pályázatíró 

 

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület teljes létszámban 

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./ A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása   Szobota Lajos 

          polgármester 

2./ A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata Szobota Lajos 

          polgármester 

3./ Az iparűzési adóról szóló rendelet módosítása    Szobota Lajos 

          polgármester 

4./ A kommunális adóról szóló rendelet módosítása    Szobota Lajos 

          polgármester 

5./ A közterülethasználatról és a közterülethasználati díj megállapí- Szobota Lajos 

     tásáról szóló rendelet módosítása      polgármester 

6./ A csatornahasználat díjának megállapításáról rendelet alkotása  Szobota Lajos 

          polgármester 

7./ Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások és a nem lakás  Szobota Lajos 

     céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása  polgármester 

8./ Beszámoló a polgármester 2010. II. félévében a Kazincbarcika  Szobota Lajos 

     és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási  polgármester 

     Tanácsban végzett tevékenységéről    

9./ Tájékoztató a pályázatfigyelők-, írók elmúlt időszakban végzett Szvoboda László 

      tevékenységéről        pályázatíró 

10./ A 2011. évi munkaterv megtárgyalása     Szobota Lajos 

          polgármester 
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11./ Indítványok, javaslatok 

 

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

történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos ismertette a lejárt határidejű határozatokat. A legfontosabb közlekedési 

jelzőtáblák beszerzésre kerültek. Amennyiben az időjárás engedi kihelyezésre fognak kerülni. 

Az első és legfontosabb dolog az iskolafelújítás beruházás programja. December 21-én jár le a 

szerződésmódosítás alapján a kivitelezési határidő. Erre az időpontra készre jelentette a 

kivitelező, előtte 8 nappal megérkezett az értesítés. Ez azt jelenti, hogy ki kell tűzni a műszaki 

átadás időpontját, melyre december 23-án fog sor kerülni. Továbbra is késleltette a programot 

az elmúlt időszakban a fűtésnek és a víznek a bekötése, mivel időre nem történt meg. Ezáltal 

olyan burkolási, festési munkákat nem tudtak folytatni, ami fontos lett volna. A kifizetési 

kérelem benyújtásra került a VÁTI felé, melyet hiánypótlás keretében visszaküldtek. Nem 

volt elég alszámlát nyitni a beruházás pénzügyi bonyolításához, de egy 6-7 hónapig élő 

kormányrendelet előírta a fedezetkezelő számla nyitását a Kincstárban. Ehhez a mai napon 

sikerült mindent beszerezni, illetve a VÁTI felé a hiánypótlási dokumentációt megküldték. 

December elején megemlékeztek a bányászok védőszentjéről, Szent Borbáláról. December 4-

én egy bányász dalos találkozó került megrendezésre városunkban. A rudabányai nyugdíjas 

alapszervezet december 11-én tartotta évzáró rendezvényét. Egy komoly probléma 

foglalkoztatja Rudabánya lakosságát, ez a bányavíz, a bányató vízszintjének emelkedése. 

Jelenleg az altáróból kifolyó víz elvezetését a kelecsényi elágazásnál megoldották. Azt 

gondolták, hogy ezzel a körforgalomnál jelentkező vizet is elvezetek, de sajnos ez nem így 

történt. A Bányászati és Földtani Hivatal elnökéhez fordultak ez ügyben, aki arról biztosította 

őket, hogy egy szakember gárdával a helyszínen meg fogják vizsgálni a helyzetet. A bányató 

területe a felsőtelekesi önkormányzat tulajdona, az altáró fölötti terület a Pólus Kincs 

tulajdona, az altáró melletti rész a Hasité. A probléma maga a víz, amely Rudabánya gondja 

marad. Az elmúlt ülésen is szóltak az orvosi rendelő felújítási munkálatairól. A közbeszerzés 

lefolytatására kért árajánlatokat, majd zárt ülésen döntenek róla. A tervező a kiviteli terv 

készítéséhez a szükséges felméréseket megtette, január elejére várhatóak a kész tervek. 

Felmerült, hogy az átalakítási munkák idejére az orvosi rendelő működését biztosítani kell. 

Ennek a lehetőségnek járt utána és állította le az Árpád út 1-ben lévő szolgálati lakásnak a 

bérlőkijelölését. Ebbe a lakásba ideiglenesen be lehetne rendezni a rendelőt. Ha van más 

vélemény, javaslat, szívesen veszi. Az egyéb hóeltakarítási munkák mellett elvégezték a 

Bányász út 10. sz. alatti épület bontását. A Bányász út 2. sz. alatti épületben 2 önkormányzati 

lakásban olyan állapotok uralkodtak, hogy elrendelte a két lakás nyílászáróinak a befalazását. 

Tájékoztatást adott a 2011-es év közfoglalkoztatási lehetőségeiről. 

 

Papp András elmondta, a futballpályán a Kft emberei szépen letakarították a területet. 

Néhány akácfa kivágásra került. Mi lett a fák sorsa? Ki vágta ki a fákat? 

 

Szobota Lajos válaszában elmondta, az épületre veszélyesen dőlő 3 akácfa kivágását 

engedélyezte, a munkavégzés fejében megkapták a faanyagot. Zárt ülésen meg fogja mondani 

a személy nevét is. 

 

Papp András szerint rászorulóbb embernek is oda lehetett volna adni. Fakivágási engedély 

nem kellett volna hozzá? Ez nem pénzbeli juttatásnak minősül, adóköteles része van-e? 

 

Szobota Lajos tájékoztatta a képviselő urat, hogy nem kellett a munkavégzéshez fakivágási 

engedély. 
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Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgya: A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

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

 

Szobota Lajos elmondta, közmeghallgatás keretében a napirendi pontot a lakosság körében 

már ismertették. Az ott felmerült javaslatokat figyelembe fogják venni. Az ország 

költségvetését december 23-án fogják elfogadni, de az önkormányzatoknak 2010. december 

15-ig a képviselő-testületek elé kell terjeszteniük a 2011 évi koncepciót. Igyekeztek úgy 

meghatározni a költségeket, hogy az idei szintet tartsák. Figyelembe vették a koncepció 

kialakításánál azt is, hogy emelkedik a minimálbér. A főszám a 2010-es évhez viszonyítva 

792 Eft-ról 1 milliárd 50 millióra nő. Van azonban ennek egy szépséghibája, hogy 117 milliós 

forráskiegészítő hitelt tartalmaz ez az összeg. A megnövekedett előirányzat nem működési 

költséget tartalmaz, hanem a beruházási, felhalmozási oldalon lesz nagyobb a kiadás. A 

szakfeladatok részleteibe nem kíván belemenni, az intézmények elképzeléseit figyelembe 

véve alkották meg a koncepciót. Ez egy tervezet, egy kiindulási pont a 2011-es 

költségvetéshez. A Bizottság tárgyalta a koncepciót, felkérte az elnök urat, hogy tájékoztassa 

a lakosságot a kialakult véleményről. 

 

Hadobás Sándor kifejtette, megtárgyalták a koncepciót és alkalmasnak találták arra, hogy a 

képviselő-testület tárgyalja. A bizottság tagjai a takarékos gazdálkodásra hívták fel a 

figyelmet, a helyi adókat szedjék be, a pályázatokon minél nagyobb arányban vegyenek részt. 

Elfogadásra javasolják az előterjesztést.  

 

Papp András rámutatott arra, hogy 20 községgel állnak együttműködésben. A 

szolgáltatásokért a jövő év folyamán valószínűleg fizetniük kell majd. Javasolta, hogy a 

települések felé készítsenek egy tájékoztatót, hogy fel tudjanak készülni erre, a 

költségvetésükbe be tudják építeni. Gondolt itt a Szociális Szolgáltató Központ és az iskola 

működésére. Ki kell számolni, hogy a körjegyzőség fenntartására kapott állami pénz fedezi-e 

a költségeket. A koncepcióban vannak létszámadatok, szerinte ezek csak tájékoztató 

jellegűek, nem egyezik az összesítő a részadatokkal. A gyermekjóléti szolgálatnál a vezetői 

költségek egy szakfeladaton jelennek meg. Szerinte nem minden feladat jelentkezik minden 

településen, javasolta ennek a felülvizsgálatát.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

104/2010. (XII. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: A 2011. évi költségvetési koncepció  

             megtárgyalása 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2011. évi koncepcióját megtárgyalta, az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a koncepcióban 

foglaltaknak megfelelően készítse elő az önkormányzat 

2011. évi költségvetését. 

 

Határidő: 2011. február 15. 

Felelős:     polgármester 

 

Második napirendi pont tárgya: A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet 

felülvizsgálata 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

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

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Bizottság 

tárgyalta a napirendet, felkérte az elnök urat, hogy ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, a bizottság hosszas vita után arra az álláspontra jutott, hogy nem 

javasolják a rendelet hatályon kívül helyezését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2010. (XII. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló ren- 

  delet felülvizsgálja 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 6/2010. (VIII. 

24.) rendeletét nem kívánja hatályon kívül helyezni.  

 

Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról a B-

A-Z. megyei Közigazgatási Hivatalt értesítse. 

 

Határidő: december 31. 

Felelős:     polgármester 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Az iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 



 5 

Szobota Lajos elmondta, előzetesen a Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, 

felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a lakosságot a kialakult véleményről. 

 

Hadobás Sándor kifejtette, nagy vita alakult ki ebben a témában is, volt aki emelést javasolt, 

volt aki csökkenteni akarta az adó mértékét. Végül olyan döntést hoztak, hogy nem javasolják 

a képviselő-testület felé az adó mértékének emelését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2010. (XII. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: Az iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem kívánja módosítani az iparűzési adóról szóló 5/1996. 

(VI. 28.) sz. rendeletét. 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: A kommunális adóról szóló rendelet módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy a szemétszállítási díj és a kommunális adó két 

külön fogalom. A kommunális adó tartalmazza az illegális hulladéklerakók felszámolását, a 

parkok, közterületek tisztántartásának a költségét. Ennek ellenére gyakorlatilag a kommunális 

adó összege nem fedezeti a szemétszállítási díj költségét sem. Az ÉHG 5,8 %-os emelést  

javasol 2011 évre, 350.-Ft + ÁFA összegről 370 + ÁFA összegre kívánja emelni az 

ürítésenkénti díjat. A Bizottság előzetesen azt a napirendet is tárgyalta. Felkérte a bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a kialakult véleményt.  

 

Hadobás Sándor elmondta, bizottsági ülésen szintén komoly vita alakult ki ebben a témában. 

Volt lehetőségük összehasonlítani más települések összegeivel a rudabányait. A jelenlegi díj a 

szemétszállítás költségének kb. 60 %-át fedezi. A bizottság 11.000.-Ft/évre javasolja emelni a 

kommunális adó összegét, természetesen meghagyva a kedvezményeket. 

 

Szél Miklós hozzáfűzte, tudják azt, milyen nehéz helyzetben vannak a családok, de éves 

szinten csak a szemétszállítás költsége meghaladja családonként a 24.000.-Ft-ot.  

 

Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését az adó mértékének 9.600.-Ft-ról 11.000.-Ft-

ra emeléséről. A vállalkozók kommunális adóját az adótörvény hatályon kívül helyezi, így a 

helyi rendeletünkben is szükséges ezt megtenni. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – 

tartózkodás nélkül, megalkotta a 11/2010. (XII. 16.) rendeletét a kommunális adóról szóló 

10/1999. (XII. 17.) rendeletének módosításáról. 

 

A 11/2010. (XII. 16.) rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 
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Szobota Lajos kérte, hogy döntsenek a szemétszállítási díj emelésének elfogadásáról is. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 107/2010. (XII. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: Kommunális hulladék-szállítás 2011. évi díjának  

  elfogadása 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

kommunális hulladék-szállítás 2011. évi díjára tett 

javaslatot elfogadja, ezáltal 370.-Ft/ürítés + ÁFA a díj 

összege.  

 

Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

ÉHG Zrt-t értesítse. 

 

Határidő: december 31. 

Felelős:     polgármester 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: A közterülethasználatról és a közterülethasználati díj 

megállapításáról szóló rendelet módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, előzetesen a Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, 

felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, a Bizottság nem javasolja a díjak emelését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

108/2010. (XII. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: A közterülethasználatról és a közterülethasználati 

  díj megállapításáról szóló rendelet módosítása 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem kívánja módosítani a közterülethasználatról és a 

közterülethasználati díj megállapításáról szóló 11/2005. 

(VIII. 18.)  rendeletét. 

 

Hatodik napirendi pont tárgya: A csatornahasználat díjának megállapításáról rendelet 

alkotása 
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Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, megküldte az ÉRV Zrt. a 2011-es évre vonatkozó csatorna-

szolgálatás 2011. évi ráfordításairól készített kalkulációt és díjjavaslatot. 3,5 %-os emelést 

javasolnak, így 198 Ft-ról 205.-Ft/m3+ÁFA-ra nőne a csatornaszolgáltatás díja. Kérte, hogy 

akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – megalkotta a 12/2010. (XII. 16.) rendeletét a csatornahasználat 

díjának megállapításáról. 

 

A 12/2010. (XII. 16.) rendeletet a jegyzőkönyv  4. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Hetedik napirendi pont tárgya: Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások és a nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, előzetesen a Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, 

felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, a Bizottság nem javasolja a díjak emelését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2010. (XII. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások 

  és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 

  díjának megállapítása 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem kívánja módosítani az önkormányzati tulajdonban 

lévő bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérleti díjait.  

 

Nyolcadik napirendi pont tárgya: Beszámoló a polgármester 2010. II. félévében a 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsban 

végzett tevékenységéről 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 
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Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Ezt nem kívánja 

részletezni. A kistérség területfejlesztési témában nem tudott előre lépni, sőt a II. félévben 

közmunkaprogramban sem tudtak részt venni. Az önkormányzatoknak helyi esélyegyenlőségi 

programot kell készíteniük, amelyhez esélyegyenlőségi szakember véleménye szükséges. 

Ezen program elkészítését a kistérség vállalta az Euron Kft. közreműködésével. A 

választásokat követően a kistérség vezetése megalakult. Zajos volt a választás, mert nem csak 

a részt vevő települések többsége, hanem lakossági többség is szükséges volt az elnöki 

pozíció betöltéséhez. Hiába 23 település nem Kazincbarcika polgármesterére adta voksát, 

ennek ellenére érvénytelen lett a szavazás. A II. forduló is eredménytelen volt. A 

megállapodásban foglaltak alapján a városközpont polgármestere lett az elnök. Ezt követően 

nem tudták megválasztani az elnökhelyetteseket, a bizottsági elnököket. Ő is felkérést kapott 

elnökhelyettesi posztra, de mivel Rudabánya ki akar válni a kazincbarcikai kistérségből, ezért 

véleménye szerint nem lett volna fer elvállalni ilyen funkciót. A Pénzügyi Bizottságba és a 

Közbeszerzési Bizottságba viszont elvállalta a ténykedést. 2004-ben alakult meg a 

kazincbarcikai kistérség 33 településsel. Aggtelek kivált és az edelényi kistérséghez 

csatlakozott. Amikor 2008-ban Rudabánya város lett, megfogalmazódott bennük az a 

gondolat, hogy a következő választáskor kezdeményezzék a kiválást. Ez elég hosszú 

előkészítést igényelt, fel kellett térképezni a környező települések szándékát. Nagyon sok 

településsel kapcsolatban vagyunk, elsősorban a Szociális Szolgáltató Központon keresztül. A 

rendőrőrs is 19 települést lát el, az iskolai társulással 4 településen végeznek mikrokörzeti 

központi feladatokat. A településeket megkeresve elkezdték a támogató nyilatkozatokat 

beszerezni. A választások után 6 hónapig van lehetőség a kiválás kezdeményezésére. Először 

a körzetközpontnak a testületi határozata, majd a csatlakozó települések határozatai 

szükségesek. November végén a kazincbarcikai kistérség társulási tanácsa meghozta a 

határozatát és Kazincbarcika város is egyetértett vele, nem akadályozzák meg ezeket a 

dolgokat. Jelenleg még mindig a testületi határozatok begyűjtése folyik. 4 település hezitált, 

ez a felsőnyárádi körjegyzőség volt. A tegnapi nap folyamán személyesen is részt vett a 

felsőnyárádi képviselő-testület ülésén, ahol egyhangúlag úgy határoznak, hogy csatlakoznak a 

kiváláshoz. Először 19 település kívánt kiválni, időközben Bánhorváti és Nagybarca is 

csatlakozott. A tegnapi nap folyamán Sajókaza is meghozta határozatát. Így gyakorlatilag 22 

településsel indulnak, a Területfejlesztési Tanács felé tudnak lépni, az ő támogatásuk is 

szükséges a BM döntéséhez. 2012. január 1-vel szeretnének kiválni, természetesen addigra – 

ha megfelelő döntést hoznak – ki kell alakítani a munkaszervezetet, elő kell készíteni a 

társulási szerződést nem csak a települések között, hanem a kazincbarcikai kistérséggel is, 

mert maradnak olyan feladatok, amelyeket rajtuk keresztül kívánunk igénybe venni, gondolt 

itt a Pedagógiai Szakszolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatásokra. Bejönnek majd plusz 

szakmai feladatok, ilyen például az idősek napközi otthona, a mozgókönyvtár. Jelenlegi 

normatíva szintjén maga a mozgókönyvtár kb. 20 millió forintot jelent. A kiválással 

elnyerhetjük a leghátrányosabb helyzetű kistérségi besorolást, így nagyobb eséllyel 

indulhatunk a pályázatokon, kedvezőbb elbírálásban, nagyobb támogatásban részesülhetnek. 

 

Hadobás Sándor hangsúlyozta, kulturális, művelődési szempontból is fontos az 

együttműködés. A kistérségi iroda által több éven keresztül sikeresen szerepeltünk a Közkincs 

pályázatokon, amely által sikerült a rendezvényeket támogatni. Rudabánya készítette el a 

kistérségnek a Válogatott Bibliográfia című kiadványt. A rudabányai múzeumban 

rendelkezésre áll olyan adatbázis, amely lehetővé tette ennek a feladatnak az elvállalását és 

ennek a kiadványnak a megszerkesztését. A polgármester úr a kistérségben végzett munkát 
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tudja kamatoztatni, reméli, hogy az együttműködés nem szakad meg. A jelenlegi kistérség 

kulturális élete 4 mikrokörzetre van felosztva, az egyik Rudabányán van. A központok 

szervezik az adott mikrokörzet kulturális életét. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2010. (XII. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a polgármester 2010. II. félévében a     

             Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú       

             Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsban  

             végzett tevékenységéről 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

polgármester 2010. II. félévében a Kazincbarcika és 

Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi 

Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

Kilencedik napirendi pont tárgya: Tájékoztató a pályázatfigyelők-, írók elmúlt időszakban 

végzett tevékenységéről 

 

Előadó: Szvoboda László 

               pályázatíró 

 

Szobota Lajos köszöntötte az Ela-cons Kft. ügyvezetőjét Szvoboda László urat. Tájékoztatta 

a jelenlévőket, hogy Kalász László úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testület 

ülésén, ezért januárban tartaná meg tájékoztatóját. Felkérte a Szvoboda László urat, hogy 

ismertesse az elmúlt időszakban kifejtett tevékenységet.  

 

Szvoboda László köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Elmondta, korábban már volt egy 

beszámolójuk a szerződésükkel kapcsolatban. A tanulmányában ismertette, hogy kb. milyen 

területeken, milyen forrásokban látnak fejlesztésbe bevonható összegeket. Ezekből a 

lehetőségekből szinte mindent kihasználtak. A tevékenységük azzal kezdődött, hogy 2007-ben 

készítettek 3 pályázatot útfelújításra, ebből 2 nyert, a Dobó és a Rákóczi utcák felújítása. A 

József Attila utca felújítása költsége sokkal nagyobb volt, nem is kapott támogatást. Ugyan 

ebben az évben készítettek egy pályázatot az orvosi rendelő akadálymentesítésére. Ott 1 

ponttal lemaradtak a támogatásról. 2007 év végén hozzáfogtak az iskola-óvoda pályázat 

elkészítéséhez, amelyet 2008 januárjában adtak be. II. körben támogatásra érdemesnek találta 

a Fejlesztési Ügynökség. Ebben az évben pályázatot kívántak benyújtani az illegális 

szeméttelepek felszámolására, de mivel a hulladékkezelés települések közötti közös program, 

ezért Rudabánya önkormányzata egyedül nem pályázhatott. 2008 évben szóba került az ipari 

fejlesztés pályázat lehetősége. Akkor nem pályáztak, mert az ingatlan tulajdoni helyzete nem 

volt rendezett. Ismét megkísérelték a József Attila utca útfelújítását, de akkor derült ki, hogy 

városi rangú település pályázatot nem nyújthat be. Az iskolafejlesztéshez kapcsolódóan 
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szerettek volna készíteni egy pályázatot, az esélyegyenlőségi programhoz. Ezt az 

iskolapályázatban vállalták, mint tartalomfejlesztést, de határidőre nem sikerült a 

háttéranyagokat beszerezni. Nem nyújtották be a pályázatot, de nem maradtak le semmiről, 

mert folyamatosan van ilyen pályázati lehetőség. Az iskolafejlesztési projekt befejezésétől 

számított 4 év van rá, hogy beadják és megvalósítsák. Jelen volt azon a testületi ülésen, 

amikor vita volt arról, hogy az IKSZT pályázatot benyújtsák-e vagy sem. Benyújtották, 

sikeres volt, a megvalósításra van 2 év. Ezen kívül volt a hazai forrás lehetőség, a 

vidékfejlesztési pályázat, államreform lehetőség stb. A központi tér kialakításának a költsége 

olyan nagy lett volna, hogy nem volt értelme benyújtani. 2009-ben hazai forrásra 4 pályázatot 

nyújtottak be, 2 pályázatot a Kossuth utcára, kettőt az Arany János utcai buszöbölre és 

buszváróra. A Kossuth úton nyert a buszöböl, az Arany János úton a felépítmény. 2010-ben 

elkezdték az iskolaberuházást, benyújtották a BM-hez az önerőpályázatot, azt sikeresen 

abszolválták. 2009-ben megjelent az orvosi rendelő fejlesztésével kapcsolatos pályázat, 2010-

ben benyújtották a pályázatot, megnyerték, a támogatási szerződés alá van írva, a munka jövő 

tavasszal indulhat is. Amiket felsorolt nyertes pályázatokat, azok összességében 520 millió 

forint támogatási összeget jelentenek. Ebből nyilvánvalóan az iskolapályázat az, ami jelentős 

összeg. Az orvosi rendelő felújítására irányuló pályázatunk az Észak-magyarországi Régióban 

első helyen kapott támogatást.  

 

Papp András javasolta, mivel új önkormányzati ciklus kezdődött, a pályázatírók szerződése 

december 31-vel lejár, kérjenek be ajánlatokat pályázatírásra vonatkozóan. Javasolta, hogy a 

tájékoztatót fogadják el.  

 

Szögedi Szabolcs tájékoztatást kért az IKSZT fejlesztésével és a sportlétesítmények 

fejlesztésével kapcsolatos leaderes pályázatok jelenlegi helyzetéről.  

 

Szvoboda László kifejtette, elképesztő mértékben lelassult az UMVP ügyintézése. Az 

UMVP-s pályázatoknál nem úgy működik a dolog, mint más támogatóknál. Azt mondja az 

irányító hatóság, hogy nyert ennyi pénzt, készítsék el az ütemezést és közöljék, hogy mikor 

akarják kezdeni stb. Itt az mondják, hogy nyert ennyi pénzt, van rá 2 éve hogy megvalósítsa, 

ez idő alatt négyszer vagy ötször nyújthat be számlát. Nincsenek ezekről a pályázatokról 

napra készen informálva. Az iskolapályázat jócskán leköti az erőforrásokat, de az orvosi 

rendelőhöz jövő év tavaszán hozzá kell fogni. Az IKSZT most tolódik, de nyilván meg fog az 

is valósulni.  

 

Szobota Lajos megköszönte a tájékoztatást, kérte a testületet, hogy a másik szerződő fél 

tájékoztatását követően foglalkozzanak az új pályázatírási megkeresésekkel.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A pályázatfigyelők- írók elmúlt időszakban végzett 

tevékenységéről szóló tájékozatót a képviselő-testület 

jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

Tizedik napirendi pont tárgya: A 2011. évi munkaterv megtárgyalása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

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

akinek kérdése, hozzászólása van tegye meg. 

 

Szél Miklós közölte, amikor megalakult az új képviselő-testület az alakuló ülésüket pénteken 

megtartották és azt mondták, hogy a munkatervnél vissza fognak térni rá, hogy milyen napon 

tartsák az üléseket. Ő a csütörtököt javasolja. A másik dolog, amiről menetközben dönthetnek 

az a városnap időpontja. A városnap időpontját nem kellene-e előrehozni? Szeptember elején 

már elég hideg az idő. Lehetne tenni esetleg augusztus 20-ra. Június 24-re van tervezve az 

iskolai beszámoló időpontja. A másik 3 település augusztusban szokta tárgyalni ezt a 

napirendet. Több idős lakos is kérné, hogy az idősek napját ne karácsony hetén tartsák a 

jövőben, mert sok idős szülőt már elvisznek a gyerekek. Szerencsésebb lenne december elején 

megrendezni.  

 

Papp András szerint hagyják nyugodtan a pénteki napot a testületi ülések időpontjának, 

legalább szombaton ki tudják pihenni az ülést. 

 

Hadobás Sándor a maga részéről egyetért a pénteki nappal, vagy bármelyik nappal, ő 

szabaddá tudja tenni magát. Az eddigi városnapok azért voltak sikeresek, mert a környező 

településeken ebben az időpontban nem volt rendezvény. Augusztus 20-i időpontban nagyon 

sok helyen van rendezvény. Ezért azt javasolja, hogy ne változtassák meg az időpontot, illetve 

ha változtatnak, akkor ne augusztus 20-ra tegyék.  

 

Szobota Lajos véleménye szerint esetleg egy héttel előrébb lehetne hozni, augusztus utolsó 

hétvégéjére.  

 

Veres Lajos kifejtette, nagyon nehéz ebben dönteni. Ha visszaemlékeznek az elmúlt évekre 

augusztus 20-a után mindig jön egy vihar és az ki szokott tartani. Arra sincs garancia, hogy 

júniusban vagy júliusban egy nagy vihar nem borítja-e fel a rendezvényt.  

 

Csehné Kovács Judit megbízott iskolaigazgató rámutatott arra, hogy az ő megbízása 2011. 

június 30-ig tart, ezért a június végi időpont megfelelő számára. 

 

Szobota Lajos elmondta, Szél Miklós képviselő úrnak volt egy kezdeményezése, hogy 

csütörtöki napokon tartsák a jövőben a képviselő-testület üléseit. Kérte a testület döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal – 

tartózkodás nélkül – nem fogadta el a képviselői indítványt. 

 

Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését a 2011. évi munkatervvel kapcsolatban. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

111/2010. (XII. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: A 2011. évi munkaterv megtárgyalása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2011. évi munkatervet megtárgyalta, azt az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
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Felhívja a polgármestert, hogy a munkatervben 

foglaltaknak megfelelően hívja össze a képviselő-testület 

üléseit. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:      polgármester 

 

A 2011. évi munkatervet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Tizenegyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 

 

Papp András elmondta, említette polgármester úr korábban, hogy kistérségi vezető szerepre 

törekszünk, ehhez bizonyos előkészítő feladatokat kell végezni, ha mást nem, szakértőt kell 

felkérni Rudabánya Város intézményhálózatának felépítésének véleményezésére, hogyan 

lenne a legjobb kistérségi szinten. Mi volna az az ideális szervezeti felépítés, amely kistérségi 

szempontból jó lenne. Szakértőt felkérni, tanulmányt készíteni. Nem tudta, hogy van-e az 

országban olyan kistérségi központ, ahol nincs középiskola. 

 

Szél Miklós szerint nyilvánvaló, hogy ha 2012. január 1-től létrejön a kistérség, akkor azt 

közösen működtetni kell. Át kell gondolni a szervezeti kialakítást, de arra figyelemmel kell 

lenni, hogy rengeteg olyan törvényváltozás várható, amelyről még csak alapinformációik 

vannak. Ilyen az oktatás is, december 30-ig mondhatják el a véleményüket az átalakításról, a 

tavaszi ülésszakon meg fognak születni a törvények. Nyáron, amikor már ezek a törvények 

megszülettek, akkor lehet komolyan átgondolni ezeket a dolgokat. 2900 fős településen lesz-e 

középiskola vagy sem, az csak pénzkérdés. Vannak olyan hangok, hogy vissza akarják hozni 

a szakmunkásképzést. Fel lehet kérni közigazgatási, oktatási szakembert, aki felülvizsgálja a 

jelenlegi helyzetet.  

 

Dr. Sallai Árpád hozzáfűzte, ha összejönnek a települési határozatok és megkapják a 

Területfejlesztési Tanács támogató nyilatkozatát, akkor a kezdeményezést továbbítják a BM-

hez. Koncepció kell, hogy mit is akarunk egyáltalán. Lehet, hogy középiskolát nem, de 

átképző központot ki lehetne alakítani. Ha az ÉRÁK-kal, a szakmunkásképző intézetekkel 

megállapodást tudnának kötni, akkor meg lehetne valósítani. Saját magunkat kell kirángatni a 

jelenlegi helyzetből. A foglalkoztatás, munkahelyteremtés a legfontosabb, ezért csatlakozik a 

többi település is. Szakembereket fel kell kérni, le kell ülni a testületnek, az intézményeknek 

közösen, eldönteni, mit is akarunk megvalósítani. 

 

Hadobás Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy egy kistérségi központnak nem csak 

gazdasági szinten kell élen járnia, hanem kulturális szinten is. Rudabányán működik a 

művelődési ház, megyei múzeum, könyvtár, könyv- és folyóirat kiadás működik. Minden 

olyan feltételnek megfelel Rudabánya, amely a szellemi funkció betöltését is lehetővé teszi. A 

könyvtárban 50 féle folyóiratot olvashatnak, kölcsönözhetnek a látogatók.  

 

Szobota Lajos véleménye is az volt, hogy szakértői tanácsadás szintjéig el kell menni, de erre 

az önkormányzatnak is fel kell készülnie. Össze kell gyűjteni, hogy milyen lehetőségei 

vannak az önkormányzatnak és mik az elképzelések, amelyeket meg szeretnének valósítani. 

Először azonban indítsák el a folyamatot, ha látják a támogatást, akkor léphetnek tovább. 
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Vaszily Csaba emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy a legutóbbi ülésen szóba került az 

utakon található vízátfolyások rendbetétele. A Kun Béla és a Dózsa György út 

kereszteződésénél jégpálya van, nagyon balesetveszélyes. A Kossuth úton történt-e valami 

munkavégzés? 

 

Takács Csaba szerint nagyon meg kell gondolni, hogy hogyan nyúlnak hozzá a Kun Béla és 

a Dózsa Gy. út kereszteződéséhez, mert a telefonoszlop már meg van dőlve, félő, hogy 

megcsúszik az egész.  

 

Papp András képviselő távozott az ülésteremből, így a jelenlévő képviselők száma 6 főre 

módosult. 

 

Szögedi Szabolcs örömmel tapasztalta, hogy minden külsős tag, intézményvezető is 

megkapja ugyan azt az anyagot, amit a képviselő-testület tagjai. 3 helyen hirdetik is a testületi 

üléseket, ennek ellenére még is kapott olyan információkat, hogy nem tud róla a lakosság. 

Javasolta, hogy a település 3 részén legalább 1 m2-es hirdetőtáblákat helyezzenek ki, olyat, 

amelynek plexi az eleje és zárható. Méltatlan a hirdetésekre, hogy a tűzoltószertár ajtajára, 

vagy egyéb helyekre rakják ki őket. 

 

Szobota Lajos is azt szeretné, hogy legyenek ilyen hirdetőtáblák. Nagyon sokat birkóztak 

azzal is, hogy a kiültetett virágok, fák megmaradjanak. Természetesen a hirdetőtáblák dolga is 

ilyen. Ha megszokják az emberek, akkor ki lehet alakítani. Fél azonban attól, hogy ez egy 

hosszú folyamat lesz, és tönkre fogják tenni. A falusi buszmegállónál a garázsajtóra tettek egy 

keretet a hirdetményeknek, de már a fa sincs meg.  

 

Takács Csaba a Nonprofit Kft. folyószámla hitelkerethez készfizető kezességet kért az 

önkormányzattól. Egy hitelkeretet szeretne a napi működésükhöz. Felvetődött a bizottsági 

ülésen ennek a használhatósága. A hitelösszeg felhasználásában legyen egy ellenjegyző, ez 

volt a bizottság kérése.  

 

Hadobás Sándor elmondta, a bizottsági ülésen komoly vita alakult ki, azt javasolják, hogy a 

polgármester úr ellenjegyzésével lehessen használni a hitelkeretet. 

 

Veres Lajos rámutatott arra, hogy összegszerűségről is volt szó a bizottsági ülésen. A Kft. 

vezetője részéről elhangzott egy összeg. Volt aki sokallta ezt. A polgármester úrnak 1 millióig 

van döntési joga, akkor a Kft. vezetőjének miért biztosítsák ennek a többszörösét? Nem is 

tudják igazán, hogy mire kellene ez a hitelkeret. Ha átmeneti bérfizetési gondjai vannak, az 

nem indokolja ezt a mértéket. Ha egyéb gondjai vannak, azt a képviselő-testületnek meg kell 

tárgyalnia. A Kft-nek az éves árbevétele nagyon változó. Ha nem tudják kifizetni a hitelt, 

akkor az önkormányzatnak kell. 

 

Szobota Lajos elfogadhatónak tartja azt a javaslatot, hogy az ellenjegyzésével 1 millió forint 

erejéig a folyószámla hitelkeret a Kft. igénybe vegye. Amennyiben nagyobb összegre van 

szükség a képviselő-testület dönt benne. 

 

Szél Miklós nem szeretne olyan dologra szavazni, amely Rudabánya vagyoni helyzetét 

veszélyeztetné. Neki is az egy millió forint hitelkeret az elfogadható. A polgármester úr is 1 

millió forintig rendelkezik úgy, hogy a következő ülésen beszámol a felhasználásáról. Ilyen 

garanciák mellett a maga részéről tudja támogatni. 
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Takács Csaba közölte, 5 millió forint hitelkeretet szeretne. Ezt a keretösszeget érdemes 

megtartani, hogy ebből mennyit használnak fel és milyen módon az más dolog. 

 

Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését az 5 millió forintos hitelkeret készfizető 

kezességéhez. A felhasználás garanciáját a polgármester biztosítja ellenjegyzésével. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

112/2010. (XII. 15.) sz. határozat 

 

Tárgy: A rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 

  részére folyószámla hitelhez készfizető kezesség 

  vállalása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 5 

millió forint folyószámla hitelhez készfizető kezességet 

vállal.  

 

A hitelfelhasználás garanciáját 1 millió forintig a 

polgármester úr biztosítja, ellenjegyzéssel. 1 millió forint 

feletti hitelösszeg igénybevétele esetén a képviselő-

testület hozzájárulása szükséges. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

A lakosság részéről megjelent Duleczki Gyula, aki szót kért a képviselő-testülettől. 

 

A képviselő-testület megadta a szót. 

 

Duleczki Gyula hozzászólásában kifejtette. Városunkban az ÉHG monopolhelyzetben van. 

Nem mindegy, hogy 1 személy, vagy 5 személy van 1 háztartásban, és az sem mindegy, hogy 

mennyi szemetet raknak bele a konténerbe. Személyenként kellene megállapítani a díjat, 

mérve az elszállított hulladék mennyiségét. Az Arany János úton a buszmegálló problémája 

még most sincs megoldva. Ha már várossá léptünk elő egy fedett buszvárót kellene 

kialakítani. 

 

Szobota Lajos válaszában elmondta, az önkormányzat célja is az, hogy minél hamarabb a 

buszöblöket rendbe tegyék. Az Arany János úti lesz egyedül, ahol mind a két oldalon lesz 

öböl. A buszvárókra is meg vannak a tervek, stabil kőépületet szeretnének. Jelenleg úgy van, 

hogy valamelyik oldalon van fedett váró. Nagyon ritka az a település, ahol mind a két oldalon 

van váró. A szemétszállítás óriási probléma, számtalan megoldási javaslat felvetődött már. 

Jelenleg nem tartják járható útnak az elszállított hulladék mennyiségének mérését. 

Rudabányán lehet, hogy kétszer fordul, a kistelepülések közül egy fordulóval 4-et is kiürít. 

Ezzel küszködnek minden társulási ülésen. Azt is nehéz eldönteni, hogy egy lakásban hányan 

laknak ténylegesen. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kommunális adó összege nem csak a 

szemétszállítás díját tartalmazza. Ennek ellenére a lakosság által befizetett összeg nem fedezi 

az éves szemétszállítás díját sem. 
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Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést 16,35 órakor bezárta, a munka zárt ülésen 

folytatódott. 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


