Jegyzőkönyv
Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 11-én, 9,00
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 megjelent az ülés teljes időtartamára:
Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző
Szaniszló Judit Szociális Szolgáltató Központ Vezetője
Takács Csaba Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. Ügyvezetője
Mega András Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
Szobota Lajos köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön üdvözölte a tanácskozási joggal
meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül mindenki megjelent, így az ülés
határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a nyílt ülés napirendi pontjaira, melyet a
képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el:
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ Rudabánya Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítása

Szobota Lajos
polgármester

2./ Rudabánya Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet alkotása

Szobota Lajos
polgármester

3./ A szociális gondoskodásról szóló rendelet módosítása

Szobota Lajos
polgármester

4./ Az iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

Szobota Lajos
polgármester

5./ A Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 2011. évi
üzleti tervének elfogadása

Takács Csaba
ügyvezető

6./ Megállapodások felülvizsgálata

Dr. Sallai Árpád
címzetes főjegyző

7./ Indítványok, javaslatok
Napirend előtt: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Szobota Lajos elmondta, hogy január 21-én volt az év első képviselő-testületi ülése, nem sok
idő telt el azóta. Ismertette a lejárt határidejű határozatokat. Az elmúlt időszakban
folytatódtak az óvoda felújítási munkálatai. Az épületgépészeti munkák, villamossági
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vezetékelések megtörténtek. A tetőfedés dolgait készítik elő. A pályázattal kapcsolatban
benyújtották a 2. sz. kifizetési kérelmet. Minimális közhasznú létszámmal dolgoznak február
28-ig. A foglalkoztatottak az óvodai munkálatokba segítettek be, illetve a település takarítási
munkálatait látják el. A kazincbarcikai kistérségből Rudabánya központtal először 19
település kezdeményezte a kiválást, a januári kistérségi ülésre már 22 településre duzzadtak.
Időközben Múcsony nagyközség önkormányzata is meghozta csatlakozási határozatát. Így 23
településsel kezdeményezték az új „Rudabányai kistérség” megalakítását. Amennyiben
megfelelő támogatásra talál a kezdeményezés, akkor nagyon valószínű, hogy július 1-vel
megalakulhatnak, ha nem sikerül, átcsúszik 2010. január 01-re. Ha júliusban meg tudnának
alakulni, az jelentős előnyökkel járna. A mezőgazdasági útnak a kivitelezési munkálatai óta
eltelt 5 év, az MVH-tól utóellenőrzést végeztek, ennek keretében a helyszínre is kimentek. Az
út és az árok állapotáról a záró jegyzőkönyv elkészült. A január 26-i társulási ülésen a
Rendőrkapitányság részéről Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető tájékoztatást adott az
elmúlt 5 év bűnügyi helyzetéről. Ismertette a statisztikai adatokat. A majális tetőn az
erdőfelügyelőség nem engedélyezett sem bontó vágást, sem egyéb tevékenységet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Első napirendi pont tárgya: Rudabánya Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítása
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Szobota Lajos elmondta, a rendeletmódosításba azokat a tételeket tették bele, amely
adatoknak a birtokában vannak. A módosított előirányzat 14.934 Eft-tal csökkentésre került,
így a záró adat 821.330 Eft. Átvezetésre került az utólagosan megkapott ÖNHIKI, így az 56
milliós forráskiegészítő hitelt nem kellett felvenni, fenn tudták tartani az önkormányzat
gazdálkodását. A rendeletmódosítást a bizottság tárgyalta, felkérte a bizottság elnökét, hogy
ismertesse a kialakult véleményt.
Hadobás Sándor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják a módosítást, hiszen kész tényekről van szó.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – megalkotta a 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Második napirendi pont tárgya:
költségvetéséről szóló rendelet alkotása

Rudabánya

Város

Önkormányzat

2011.

évi

Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Szobota Lajos szerint tapasztalható, hogy a normatívák csökkentek, egyéb bevételi forrással
nem rendelkezik önkormányzatunk. Ennek ellenére igyekeztek úgy megalkotni a rendelet2

tervezetet, hogy a saját bevétel a tavalyi szinten legyen. A költségvetésben látható, hogy a
normatíva csökkenésből, valamint létszámcsökkenésből is adódik csökkenés. Jelentős
mértékű a felhalmozási bevétel, mivel az iskola-óvoda felújítási pályázat az idén realizálódik
nagy részben, valamint az orvosi rendelő felújítása is sorra kerül. Ezáltal jelentősebb
felhalmozási pénzösszegek kerülnek átvezetésre. A legnagyobb működési hiány az iskolaóvoda esetében tapasztalható, illetve a Szociális Szolgáltató Központnál. Ezt igyekeztek
áthidalni. Az egyik lehetőség ebben, hogy a kistérség megalakításával egyéb bevételi
forráshoz jutnak. A végösszegben 122.979 Eft hiány mutatkozik. 8280 Eft pénzmaradvány
ebből feladattal terhelt 692 Eft. Így 7369 Eft-ról dönteni szükséges, hogy a működési
költségekre fordítják, vagy a felhalmozási kiadást növeljék meg? Javaslata lenne ebben a
témában. A belterületi felújítására különítsenek el 2,5 millió forintot, a maradékot tegyék az
utak felújításához. A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérte az elnök urat ismertesse a
kialakult véleményt.
Hadobás Sándor elmondta, a Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a költségvetés
tervezetét. Nagy vita nem alakult ki, hiszen a gombhoz kellett varrni a kabátot. Sokkal
kevesebb pénz áll rendelkezésre, mint amennyire szükség lenne. A legfontosabb javaslat az
volt, hogy az intézmények vezetői 15 %-os tartalékot képezzenek a rendelkezésükre álló
költségvetésből azért, hogy az év folyamán ne kerüljenek nehéz helyzetbe, illetve az év
folyamán ezt a moratóriumot fel is lehet oldani. Véleménye szerint nagy eredmény, hogy nem
kell intézményeket bezárni, elbocsátani embereket. A bizottság elfogadásra javasolja a
költségvetést.
Papp András két kérdést tett fel: az egyik kérdése a Pénzügyi Bizottság elnökéhez szólt.
Milyen mélységig tekintette át a költségvetést, mert hiányoznak a háttérszámítások. Több
számszaki hiba és elírás van a költségvetésben. A szerdai bizottsági ülésen sok miden
felmerült, ő az alábbiakat javasolja a testületnek. Osszák már el az intézmény bérkiadását a
létszámmal. Láthatják, hogy az egyik intézményben van 16 dolgozó, annyi a bérköltsége,
mint ahol 23-an dolgoznak. Javasolta, hogy elemezzék ki ezeket a tételeket. Javasolta
továbbá, hogy áprilisban tűzzék napirendre az iskola-óvoda PED programjának
felülvizsgálatát kettő kiemelt dologgal, az egyik legyen a humánerőforrás terv, a másik az
óraszámok felülvizsgálata az óvodánál és az iskolánál is. Természetesen a szakos ellátottság is
legyen benne.
Szél Miklós tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az iskola költségvetésébe 2 be nem töltött
álláshely van tervezve, ha létszámleépítésre kerül sor a végkielégítést kell fizetni. A konyhára
az alapanyagot meg kell vásárolni, a tankönyvtámogatást csak a célra lehet fordítani. Ennek a
költsége 197 millió forint és még nem vettek 1 db papírt sem. Ha 15 %-os korlátozást
vezetnek be, akkor az iskola még a villanyszámláját sem tudja kifizetni. Úgy gondolja, hogy
az alapműködéshez szükséges kiadásokat, gáz, villany és a napi működést biztosító
eszközöket finanszírozni szükséges. Mondhatnak %-ot, csak nem nagyon teljesíthető. Az
intézménynek az első félévben nagyobb a rezsiköltsége, mint a másodikban. Javasolta, hogy
az alapműködéshez szükséges kiadásokat biztosítsák.
Hadobás Sándor elmondta, a tervezési folyamatba nem lett bevonva, azért van a bizottsági
ülés, hogy a felmerült kérdéseket megvitassák. Az elmúlt évek folyamán is voltak
pontatlanságok, és akkor nem ő volt a bizottság elnöke.
Szobota Lajos véleménye szerint durva számszaki hiba nincs a tervezetben. Ez csak tervezet,
év közben számos változáson megy keresztül. Amiket a képviselő úr kért, azokat áprilisig ki
lehet számolni. A képviselő-testület minden tagjának meg van a részlet indokolás a
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költségvetés-tervezethez, tehát a háttérszámításokat le lehet végezni. Február 3-a volt az
iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat beadási határideje. 3 pályázat érkezett, a
bizottság mind a 3 pályázatot ellenőrizte, mind a 3 megfelelt az elbírálási szempontoknak. A
pályázatok részét képező szakmai programok kiértékelését a képviselő-testületek el fogják
végezni, ha szükséges külső szakértőt is igénybe vehetnek. Az iskola vonatkozásában annyi
az észrevétele, hogy 119 millió forint a bevételi oldal, ez már tartalmazza az étkeztetési
alapanyagokat és a tankönyv költségét is. Nagy a hiány, valamilyen módon kezelni kell.
Gyakorlatilag a kondíciók nem rosszabbak mint tavaly. Bízik benne, hogy az átalakítási
folyamatok energia-megtakarítást is hoznak. A létszám átcsoportosításával, a humán erőforrás
racionalizálásával, a kistérség dolgaival tudják csökkenteni a hiány mértékét. Továbbra is
javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadják el a költségvetést. Javasolta továbbá,
hogy a 15 %-os megszorítással induljanak neki. ÖNHIKI-re csak olyan önkormányzatok
pályázhatnak, akiknek nincs hitelük és nem bocsájtottak ki kötvényt. Mi ezeknek a
kritériumoknak megfelelünk. A pénzmaradvány felhasználásról kérte a képviselő-testület
véleményét. A 7369 Eft-to a felhalmozási bevételbe építsék be, ezzel az összeggel növeljék
meg az utak, járdák felújítására szánt önerő összegét.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
10/2011. (II. 11.) sz. határozat
Tárgy: 2010. évi pénzmaradvány felhasználása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2010. évi pénzmaradványt beépíti a 2011. évi
költségvetésének felhalmozási kiadásaiba, az utak, járdák
felújítására, karbantartására tervezett összeget emeli meg
7.369 Eft-tal.
Szobota Lajos polgármester kérte, hogy döntsenek az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – megalkotta a 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.
A 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
Dr. Sallai Árpád javasolta, hogy a 15 %-os megszorításról is döntsön a képviselő-testület,
illetve az intézményvezető az áprilisi ülésre készítse elő a Pedagógiai Program módosítását.
Szél Miklós nem értett egyet a javaslattal, hiszen ezáltal az intézmény féléves szinten 107108 /-on fog állni. Féléves szinten az intézmény költségvetése 97 millió forint lenne, ez
teljesíthetetlen. Ezért javasolta, hogy mindenütt az alapműködéshez és a napi kiadásokhoz
biztosítsák a fedezetet.
Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését, hogy az intézmények féléves szinten 15 %os megtakarítást teljesítsenek.
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – tartózkodás nélkül –
1 ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
11/2011. (II. 11.) sz. határozat
Tárgy: 2011. évi költségvetés kiadási teljesítésének
korlátozása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az önkormányzat minden
intézményénél és minden szakfeladatánál a 2011. évi
költségvetés kiadási oldalát 2011. június 30. napjáig
teljesíteni 42,5 %-os szintig lehet.
Felhívja a polgármestert
végrehajtására.

a

hozott

határozat

Határidő: folyamatos, június 30.
Felelős: polgármester
Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését az iskola humán erőforrási tervére
vonatkozóan, valamint a PED program módosítását az áprilisi ülésre készítse elő az
intézményvezető.
Rudaábnya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
12/2011. (II. 11.) sz. határozat
Tárgy: A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Program módosításának előkészítése,
valamint az intézmény humánerőforrás tervének
napirendre tűzése
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2011. április 15-én tartandó ülésén napirendre tűzi a
Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai
Program módosítását, valamint meg kívánja tárgyalni az
intézmény humánerőforrás tervét.
Felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a napirendi pont
tárgyalásához az előterjesztést készítse elő.
Határidő: április 5.
Felelős: intézményvezető
Szobota Lajos kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
döntsenek.
Rudaábnya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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13/2011. (II. 11.) sz. határozat
Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testület
pályázatot kíván benyújtani az Önhibáján kívül hátrányos
helyzetbe került települések támogatására.
Felhívja a tisztségviselőket a pályázat benyújtására.
Határidő: április 15.
Felelős: tisztségviselők
Harmadik napirendi pont tárgya: A szociális gondoskodásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta, előzetesen a Bizottság
tárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kialakult véleményt.
Hadobás Sándor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság a módosítással egyetértett.
Vaszily Csaba kérdezte, hogy amennyiben a lakosság részéről már korábban jelezték
észrevételüket a szemetes, elhanyagolt területekkel kapcsolatban, a rendelet hatályba lépését
követően ismét meg kell-e tenniük?
Dr. Sallai Árpád válaszában kifejtette, külön ismét nem szükséges jelezni, hiszen minden
hónapban végig fognak menni a településen és ellenőrizni fognak. Amennyiben
megállapítják, hogy nem felel meg a rendelet előírásainak az érintett terület és a felszólítás
ellenére sem teszik rendbe, 2 hónapig nem fog ellátást kapni az érintett, illetve visszamenőleg
sem fogja megkapni.
Szél Miklós rámutatott arra, hogy akinek nincs rendben a portája, illetve annak környéke az
önkormányzat jegyzője köteles elvonni a bérpótló juttatását. Ha az érintett eleget is tesz
utólag a kötelezettségének visszamenőleg nem kapja meg az ellátást. Javasolta, hogy minél
szélesebb körben ismertessék a rendeletet.
Dr. Sallai Árpád kijelentette, ezen rendelet megalkotása egy súlyos döntés. Úgy gondolja,
hogy a kábel tv-ben, Interneten, plakátokon történő közzététel kevés. Minden érintettnek ki
lesz küldve, hogy tudjon róla. Ezért jó a március 1-i hatálybalépés, így mindenkinek lesz ideje
a felkészülésre.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – megalkotta a 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a szociális
gondoskodásról szóló 4/1997. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A 4/1997. (II. 24.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.
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Negyedik napirendi pont tárgya: Az iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Szobota Lajos elmondta, hogy a 2010. évi CXXIII. tv. 2011. január 1-i hatállyal módosította
– többek között – a helyi adókról szóló törvényt. A Htv. 37. §. (2) bekezdés: Az eredeti a)
pont hatályon kívül helyezésével ideiglenes iparűzési adó esetén megszűnik a piaci és
vásározó kiskereskedelmet folytatók adóztatása. E törvényi változáshoz igazodóan az
önkormányzatoknak a helyi rendeletükben szükséges ezen törvényes szabályozásnak
megfelelően rendelkezni. Az előterjesztést megtárgyalta a Bizottság, felkérte az elnök urat,
ismertesse a kialakult véleményt.
Hadobás Sándor elmondta, a bizottság tárgyalta az előterjesztést, egyetértett a rendelet
módosításával, a törvényi módosításoknak meg kell felelni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – megalkotta az 5/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletét az iparűzési
adóról szóló 5/1996. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az 5/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.
Ötödik napirendi pont tárgya: A Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 2011. évi
üzleti tervének elfogadása
Előadó: Takács Csaba
ügyvezető
Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta, előzetesen a napirendet
a Bizottság megtárgyalta. Felkérte az elnök urat, ismertesse a kialakult véleményt.
Hadobás Sándor elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést. Az
ülésen számos kérdést kapott az igazgató úr, ezeket megválaszolta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
14/2011. (II. 11.) sz. határozat
Tárgy: A Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft.
2011. évi üzleti tervének elfogadása

7

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 2011. évi
üzleti tervét megtárgyalta, az elfogadja.
Felhívja a vezető figyelmét az üzleti tervben foglaltak
végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: ügyvezető
Hatodik napirendi pont tárgya: Megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Dr. Sallai Árpád
címzetes főjegyző
Dr. Sallai Árpád elmondta, januári ülésén foglalkozott a képviselő-testület ezzel a
napirenddel. Pontosították a kimutatást. A 740 Eft-os megtakarítás 192.638.-Ft-ra módosult.
Ebben már benne van a körjegyzői pótlék, megnövelték a dolgozók idejét. Kérte, hogy
fogadják el az előterjesztést.
Szobota Lajos kérte, hogy aki a megállapodások felülvizsgálatával kapcsolatban a jegyzői
kiegészítést elfogadja, tudomásul veszi, kézfelnyújtással jelezze.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
15/2011. (II. 11.) sz. határozat
Tárgy: Megállapodások felülvizsgálata
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Megállapodások felülvizsgálata című napirendi pontot
megtárgyalta, azt elfogadja.
Hetedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok
Szobota Lajos elmondta, Izsófalva többszöri egyeztetés és tárgyalás után úgy döntött, hogy a
házi segítségnyújtás önmaga kívánja ellátni. 2010 évben a kazincbarcikai Hivatal kettős
működési engedélyt adott ki a házi segítségnyújtásra, megkapta Izsófalva is és a Szociális
Szolgáltató Központ is. Úgy indult az év, hogy Izsófalva lemond erről a feladatról, teljes
egészében átadja a Szociális Szolgáltató Központnak. Ennek ellenére Izsófalva képviselőtestülete úgy döntött, hogy még is önállóan kívánja ellátni ezt a feladatot. Ezért módosítani
szükséges az alapító okiratot, illetve a társulási megállapodást is. Aki jelenleg a Szociális
Szolgáltató Központ alkalmazásában Izsófalván a házi segítségnyújtást végezte február 1-től
áthelyezésre kerül Izsófalvára.
Papp András kérdezte, hogy érkezett-e már Izsófalváról képviselő-testületi határozat? Amint
ez hivatalosan megérkezik ezt követően lehet módosítani az Alapító Okiratot.
Dr. Sallai Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy minden önkormányzatnak el kell fogadnia a
megállapodás módosítását.
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Papp András javasolta, hogy annak ellenére, hogy még nem érkezett meg Izsófalváról a
képviselő-testületi határozat, ne gördítsenek akadályt a kiválás útjába.
Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy Izsófalva a házi
segítségnyújtást önállóan láthassa el. A kiválás időpontjával kapcsolatban az egyeztetés
történjen meg.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
16/2011. (II. 11.) sz. határozat
Tárgy: Izsófalva kiválása a Szociális Szolgáltató Központ által ellátott házi segítségnyújtásra vonatkozóan
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi és nem gördít akadályt Izsófalva
önkormányzatának kiválási szándéka elé a Szociális
Szolgáltató Központ által ellátott házi segítségnyújtás
vonatkozásában.
Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a kiválás
időpontjának egyeztetése céljából a szükséges lépéseket
tegye meg.
Határidő: február 28.
Felelős: tisztségviselők
Papp András elmondta, az előző évekhez képest annyiban változott a testület felépítése,
hogy 11 képviselőből 7 lett, 2 bizottságból egy. A bizottságok feladata, hogy bizonyos
testületi döntésekre javaslatot tegyenek, döntéseket készítsenek elő, lakossági véleményeket
hallgassanak meg, felkészülés a testületi ülésre. Van-e bármilyen olyan szabályzat, ami tiltja,
hogy az önkormányzati képviselő hányszor szólhat hozzá egy témához?
Dr. Sallai Árpád válaszában közölte, nincs ilyen szabály.
Papp András kijelentette, a bizottsági ülésen elhangzott többek között az is, hogy a Kft a
bevételről készítsen olyan kimutatást, hogy hová fordította a bevételt. Az iskolafelújítás
kapcsán végzett munka ellenére hogyan alakul? Ez egy komoly tétel. Lehet az is, hogy a
bizottsági ülésen elhangzott dolgoknak utána néztek és tudnak válaszolni. A bizottsági ülésen
az is elhangzott, hogy december végén kifizetések történtek. Bruttóban ez az összeg
meghaladta-e az egy millió forintot? Ha nem akkor csak a jegyző mulasztott, ha meghaladta
akkor a polgármester úr megszegte az SZMSZ-t. Ezen kívül, amit a bizottsági ülésen
megbeszéltek, történt-e valamilyen bér jellegű kifizetés?
Szobota Lajos válaszában elmondta, nincs tudomása róla.
Papp András felhívta a figyelmet arra, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat részére
nyújtott támogatásra is megállapodást kell kötni a felhasználásra vonatkozóan.
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Vaszily Csaba elmondta, a település több fórumán is felmerült annak a problémája, hogy
Rudabányán található még Kun Béla utca. Volt egy lakossági megkeresés irányába, hogy nem
lehetne-e egyúttal a házszámváltozással az utcanév változtatást is lebonyolítani. Több család
aláírta a kezdeményezést, Dr. Görgő Tibor volt bányaorvos nevét venné fel az utca. Kérte,
hogy a képviselő-testület erről alkosson véleményt és támogassa ezt a kezdeményezést. Plusz
költséget ez senkinek nem fog okozni. Ígértet kaptak arra, hogy a szolgáltatók felé egy
csoportos bejelentés fog történni a hivatal részéről.
Szobota Lajos felolvasta a képviselői indítványt.
Szél Miklós hozzáfűzte, más időpontban is felmerült már ez a javaslat. Dr. Görgő Tibor
évtizedeken keresztül tevékenykedett a településen, megérdemli, hogy egy utca viselje a
nevét.
Veres Lajos teljes mértékben tudja támogatni a kezdeményezést, de neki akkor lett volna
meggyőzőbb ez a dolog, ha minden lakos aláírja az ívet.
Dr. Sallai Árpád rámutatott arra, hogy van egy felhatalmazása a képviselő-testületnek a helyi
lakosságtól. Ha nem kérdeznek meg senkit, akkor is meg kell alkotni például a szociális
rendeletet. Azért gondolták ezt a formát, hogy ne csináljanak az ügyből hitvitát. Azt nem
szabad, hogy az emberekkel olyan döntést hozzanak, amelyet 3 hónap múlva ismét változtatni
szükséges. Most van itt a lehetőség a változtatásra. A képviselő-testület döntését a
lakosságnak tudomásul kell vennie.
Hadobás Sándor véleménye is az volt, hogy a lakosság megkérdezése nem feltétlenül
szükséges, nem biztos, hogy ismerik Kun Béla történelmi szerepét. A képviselő-testület
nyugodtan hozhat egy ilyen döntést.
Szobota Lajos úgy érezte, hogy az elhangzottak alapján döntési helyzetben vannak.
Képviselői indítvány alapján kezdeményezik, hogy Rudabánya Város Képviselő-testülete, a
Kun Béla utcai lakók véleményét is figyelembe véve, a Kun Béla utca nevét Dr. Görgő Tibor
nevére változtatja. Kérte a képviselő-testület döntését.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
17/2011. (II. 11.) sz. határozat
Tárgy: Kun Béla utca névváltoztatása Dr. Görgő Tibor
nevére
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
képviselői indítványra úgy döntött, hogy a városban
található Kun Béla utca nevét megváltoztatja Dr. Görgő
Tibor nevére 2011. március 01. napjától.
Felhívja a tisztségviselőket, hogy az utcanév
változtatással kapcsolatos feladatokat végezzék el.
Határidő: folyamatos
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Felelős: tisztségviselők
Hadobás Sándor tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülés óta történt kulturális
eseményekről.
Mega András a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke a kisebbségi önkormányzat
nevében megköszönte a nagylelkű támogatást. Elmondta, el kell készíttetni az evangélikus
templom felújítási terét. Kérte a képviselő-testületet, hogy elvi nyilatkozatban támogassák a
templom felújítását.
Szobota Lajos hozzáfűzte, a kisebbségi önkormányzat az egyházzal közösen pályázatot kíván
benyújtani a felújításra, ehhez szükséges az önkormányzat elvi támogatása. Kérte a képviselőtestület döntését.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
18/2011. (II. 11.) sz. határozat
Tárgy: Evangélikus templom felújításához elvi támogatás nyújtása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja az Evangélikus templom felújítását, melyre a
rudabányai Német Kisebbségi Önkormányzat és az
Evangélikus Egyház közös pályázatot kíván benyújtani.
Felhívja a polgármestert, hogy hozott határozatról a
Német Kisebbségi Önkormányzatot értesítse.
Határidő: február 28.
Felelős: polgármester
Szögedi Szabolcs elmondta, a bizottsági ülésen fogalmazódott meg az, hogy a képviselőtestület nem egyforma mércével méri az intézményeket, az ott folyó munkát, munkaidő
keretet, illetve különbség van a szigor betartásával kapcsolatban. A támadások nagy része az
iskola intézményét érték. Szerinte a kötelező órakeretet, illetve a pedagógus otthon
elvégezhető órakeretét kellene a képviselő-testület által rendezni. Javasolta, hogy a képviselőtestület az intézményvezető felé fogalmazzon meg egy olyan ajánlást, hogy a pedagógus
munkával kapcsolatos egyéb tevékenységét végezze el az iskolán belül, nem szükséges azt a
munkát hazavinnie. Így talán megnyugvással lehetnek a lakosok is. Reggel 8 órától délután 4
óráig végezzék a munkájukat. Kérte, hogy fogalmazzák meg azt az elvárást, hogy a
pedagógiai munka az iskolán belül történjen meg.
Szobota Lajos rámutatott arra, hogy a költségvetés tárgyalásakor már beszéltek erről, az
áprilisi ülésén fog ezzel a témával foglalkozni a testület.
Vaszily Csaba mint a koordinációs bizottság tajga, több alkalommal volt bejáráson. Az
esztétikai, illetve a különböző hibákat többször jelezték. Az a tapasztalata, hogy ezeket a
jelzéseket nem veszik komolyan. A legutolsó észrevétele az volt, hogy az előírt minőségű
beépítendő szigetelés lényegesen kisebb minőségű, 9-ed részen valósult meg. Gyakorlatilag
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vállvonogatás és felelősség lerázás volt a kivitelező részéről. Szeretné ha a képviselő-testület
állást foglalna abban, hogy a vezetők következetesen járjanak el és az ilyen hiányosságokat
pótolják. Nem tudja, hogy milyen lehetőségük, kényszerítő eszközök van. Ebből mind anyagi,
mint minőségi hátránya származik a településnek.
Szobota Lajos véleménye szerint az elmondottakhoz nem kell külön határozatot hozni a
testületnek. A beruházást a képviselő-testület folyamatosan ellenőrzi. Hiánypótlási
jegyzőkönyvek készültek, ezek végrehajtása folyamatban van. A jövő héten konkrét
személyes tárgyalást fognak lefolytatni. A koordinációs bizottság tagjai által tett felvetésekre
konkrét lépéseket várnak el és kérnek az elkövetkezendő időszakban.
Szél Miklós hangsúlyozta, az iskola esetében, a pedagógiai munka értékelésére név szerinti
vizsgálatot csak az intézményvezető végezhet. Javasolta, hogy foglalkozzanak a
pályázatfigyelés problémájával is. December 31-vel megszűnt a pályázatíró-figyelő céggel a
szerződés. Megjelent az új Széchenyi terv, átfogóbb, térségfejlesztéssel foglalkozó pályázattal
is fognak találkozni. Ezért kell találni olyan partnert, aki jártas ilyen pályázatok készítésében
is.
Szobota Lajos elmondta, több napilapban is lehet már olvasni az új Széchenyi Tervről.
Február végére várható a konkrét Széchenyi Terv, több előadás, tájékoztató lesz ezzel
kapcsolatban a polgármestereknek illetve az érintetteknek. Kérte, hogy mindenki nézzen körül
pályázatírás témájában, és záros határidőn belül döntsön a testület. Javasolta, hogy zárt ülésen
tárgyalják meg az Arany János úti orvosi rendelő közbeszerzési kiírását, mivel a nyílt
tárgyalás sértené az önkormányzat üzleti érdekeit.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
19/2011. (II. 11.) sz. határozat
Tárgy: Zárt ülés elrendelése
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete zárt
ülést rendel el az Arany János úti orvosi rendelő
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása
tárgyában.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a nyílt ülést Szobota Lajos polgármester 11,15
órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott.
K. m. f.

Szobota Lajos
polgármester

Dr. Sallai Árpád
címzetes főjegyző
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