Jegyzőkönyv
Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én,
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 tagok,
összesen: 7 fő.
Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára:
Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző
Csehné Kovács Judit iskolaigazgató
Kovácsné Sípos Tünde Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft.
Szabóné Dobi Andrea Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Tanácskozási joggal meghívott az ülés 1. napirendi pontjához:
Borsodi László műszaki igazgató
Tanácskozási joggal meghívott az ülés 2. napirendi pontjához:
Juhász-Deák Nikoletta
Bednárné Veréb Edit védőnők
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:
1./ Tájékoztató az ÉHG Zrt. városunkat érintő tevékenységéről
2./ Beszámoló a védőnői szolgálatok működéséről
3./ Javaslat Rudabánya Városi Önkormányzat-2012. évre vonatkozó
-éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó:
Borsodi László
műszaki igazgató
védőnők

Szobota Lajos
polgármester

4./ Indítványok, javaslatok, tájékoztatók
Napirend előtt: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Szobota Lajos polgármesteri jelentésében ismertette a lejárt határidejű határozatokat.
Közölte, lezajlott a városnap, és a megyei bányásznap is megrendezésre került.
Szeptemberben már a felújított intézményekben kezdődött a tanév. Befejeződtek a
beruházások, a hibák feltárása folyamatban van. A projektet október végén be kell fejezni, és
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hogy ki tudják fizetni, hitel felvételére volt szükség. 10 millió forint rulirozó hitelt vettek fel,
és 24 millió forint bérhitelt. Nem az önkormányzat hibája, hogy hitel felvételéhez kellett
folyamodni, hanem az állami elszámolás rendszere késik folyamatosan. Véleménye szerint
sokszor indokolatlan hiánypótlást kérnek, azért, hogy a kifizetéseket minél később kelljen
megtenniük. Ezért vált szükségessé a rövid futamidejű hitelek felvétele, de amint az állami
kifizetések megtörténnek, a hiteleket vissza tudják fizetni. A projekt zárása nemcsak az
oktatási intézményekre vonatkozik. Időközben lezajlott egy másik beruházás is. Az 1. sz.
orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, amelynek a projektzáró ünnepsége holnap lesz.
Az intézmény már használatban is van.
A működéssel kapcsolatban elmondta, hogy a működési hiány megoldására ÖNHIKI
pályázatot nyújtottak be. Az első fordulóban 96 millió forintos összeggel nyújtották be a
pályázatot, ebből 19 millió forintot nyertek. Ez az összeg gyakorlatilag a kifizetetlen számlák
összegére volt elég. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a második fordulóban is pályázik,
melynek az elbírálása október végén lesz. 79 millió forintra nyújtották be a pályázatot, nem
tudja még, hogyan fogják elbírálni.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy testvérvárosi kapcsolatot vettek fel Dobsina településsel. A
testvérvárosi szerződés aláírása ez év áprilisában megtörtént. Közben megkeresést kaptak egy
romániai székely településről, Borszékről. A delegációjuk augusztusban itt járt.
Megismerkedtek a településsel, a hagyományokkal. A két település nagyságrendileg hasonló.
Kimondottan az ásványvizéről és gyógyvizéről híres település. Ezt a látogatást viszonozták
szeptemberben, amikor is Rudabánya város vezetősége látogatott el Borszékre. Az út nem
volt rövid, kb. 650-700 km. Nagyon gyönyörű hely. Bízik benne, hogy a lakosság részéről,
illetve az oktatási intézmény részéről is többen igénybe fogják venni a felkínált kirándulási,
pihenési lehetőséget. Oktatás, kultúra és sport területén gondolták a kapcsolat fenntartását. A
két település közötti testvérvárosi megállapodás aláírására hamarosan sor kerül.
Megemlítette, hogy októberben megrendezésre került az idősek hete, ami három napos
rendezvény volt. Sok érdeklődő vett részt a programokon. Bízik benne, hogy akik a
rendezvényen részt vettek, jól érezték magukat. Az idősek délutánját is minden évben
megtartja az önkormányzat, karácsony hetében. Az idősek kérése, hogy a rendezvény más
időpontban legyen, hiszen olyankor nagyon elfoglaltak. Így az idősek délutánjának
megrendezésére november harmadik hetében kerül sor.
Elmondta még, hogy a Gvadányi József Emlékhét című rendezvény is lezajlott. Koszorúzással
kezdődött, múzeumi nap megtartására is sor került. Különböző kulturális események és
vetélkedők voltak. A program zárásaként megrendezésre került a rudabányai általános iskola
fennállásának 125 éves évfordulójának megünneplése, ami véleménye szerint jól sikerült.
Nagyon sok régi tanár és tanítvány vett részt a rendezvényen. Ezzel az ünnepséggel zárult az
oktatási intézmények projekt- zárása is.
Folyamatosan végeztek egyéb tevékenységeket is a településen. Az óvoda játszóudvarának
kialakítása is folyamatban van. Folyamatosan végzik a temetők takarítását. A Gvadányi úton
megkezdték a csapadékvíz elvezető árok rendbetételét. Fák kivágására is sor került a
településen. Olyan fákat vágtak ki, amelyek már veszélyesek voltak. A településen
folyamatban van a vízelvezető árkok tisztítása. Eddig nem említette, az orvosi rendelőnél,
hogy a pályázat csak az orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítását, falainak a szigetelését
fedezi. De furcsa lett volna, csak azt a részt szigetelni, így az önkormányzat ezt elvállalta, és
közmunka- program keretében, kiegészítő támogatást kérve, leszigetelték és rendbe tették az
épület teljes felületét.
Korábban már jelezte a képviselő-testület tagjainak, hogy a rulírozó hitelkeretet 10 millió
forintról 20 millió forintra szükséges megemelni a pályázatok finanszírozhatósága érdekében.
Kérte a képviselő-testület határozatát erre vonatkozóan.
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
81/2011. (X. 27.) sz. határozat
Tárgy: Rulírozó hitelkeret megnövelése, rendelkezésre
állási idejének meghosszabbítása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Sajóvölgye
Takarékszövetkezet
kazincbarcikai
kirendeltségével megkötött hitelszerződés alapján a
rulírozó
hitelkeret
összegét
10.000.000.-Ft-ról
20.000.000.-Ft-ra emeli, a kölcsön végső időpontját
2011. december 31-ig meghosszabbítja.
Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról a
Takarékszövetkezetet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Első napirendi pont tárgya: Tájékoztató Az ÉHG Zrt. Városunkat érintő tevékenységéről
Előadó: Borsodi László
műszaki igazgató
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Szobota Lajos köszöntötte Borsodi Lászlót, az ÉHG Zrt. műszaki igazgatóját. Elmondta,
hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Majd megkérdezte Borsodi László urat,
hogy az írásos beszámolót kívánja-e szóban kiegészíteni?
Borsodi László köszöntötte a megjelenteket. Úgy gondolja, hogy a cégüket nem kell
különösebben bemutatni sem a képviselő-testületnek, sem a lakosságnak. Bízik abban, hogy a
munkájukkal meg vannak elégedve. 2000-ben egy új hulladékgazdálkodási rendszert vezettek
be a térségben. Lehetőség volt arra, hogy megalakítsák a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulást. Ez a társulás sikeresen pályázott. Uniós forrásból
nyert a pályázat, és így sikerült megalakítani Sajókazán az új európai normáknak megfelelő
települési szilárd hulladéklerakót. Úgy gondolják, hogy 20-25 évre oldja meg a térség
hulladék elhelyezésének problémáját. Különböző létesítmények készültek ott el. Többek
között törmelék-feldolgozó, komposztáló illetve hulladékválogató mű. Ez azért kellett, mert
feltétele volt az uniós csatlakozásnak. A településeken a szelektív hulladékgyűjtés megoldott.
Nagyobb településeken szelektív hulladékgyűjtő szigeteket alakítottak ki. A kisebb - nagyobb
településeken a családi házas helyeken, a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtést is
bevezették. Ezt szeretnék tovább fejleszteni pályázat útján. Van egy pályázat, amellyel a
zsákos szelektív hulladékgyűjtést váltanák három kukás szelektív gyűjtésre: egy a maradék
hulladéknak, egy a száraz hulladéknak egy pedig a szerves hulladéknak, ami komposztálásra
kerül. Nagyon röviden ennyit szeretett volna mondani. Bízik benne, hogy kollégái probléma
mentesen végzik a feladatot. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, esetleg panasza?
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Szögedi Szabolcs kérdezi, mikor lesz az őszi lomtalanítás? Kérdez még a 2 millió köbméteres
lerakó működésével kapcsolatban, mert a légi felvételen csak üres tér látszik. Tervezik-e
égetőmű építését?
Borsodi László tájékoztatta a képviselőt, hogy a lomtalanítás november 17-én lesz. A másik
kérdésre válaszolva elmondta, igen, használják már a telepet, nem üres, mint ahogy a légi
felvételen látszik. Javasolta a polgármester úrnak, hogy majd tavasszal, látogassanak el a
telepre. Az égetővel kapcsolatban, voltak elképzelések, de nagyon költséges beruházás egy
égetőmű. Sok a kintlévőségük, ami likviditási problémákat okoz. Van olyan település, ahol
már fel is mondták a szerződést.
Vaszily Csaba az írásos előterjesztésben, a megoldandó feladatoknál olvasta, hogy a
térségben lévő mintegy 100 hulladéklerakó felszámolását és rekultiválását tervezik. Kérdése
az, hogy tervezik-e Rudabányán is a rekultivációt?
Borsodi László a kérdésre válaszolva elmondta, a rekultiválás pályázati forrásból fog
történni. Csak az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken lehet majd felszámolni a
legális és illegális hulladéklerakókat. Rudabánya szerepel a tervben.
Hadobás Sándor áttekintve a tájékoztatót, örömmel konstatálta, hogy az eddigi fejlesztések
és a jövőbeni tervek milyen korszerű hulladékkezelés gazdálkodást tesznek lehetővé. A
szállítással, kezeléssel kapcsolatban panaszt nem hallott. Kevesen tudják, hogy a közvetlen
hulladékszállítás mellett mecénásként is fontos szerepet játszik az ÉHG Zrt. Támogatja a
környezetvédelmi mozgalmakat, az iskolai vetélkedőket. Például januárban volt egy
természetfotós kiállítás, Boros úr (ÉHG igazgató) adott némi támogatást. Kéri, hogy ezt a
tevékenységet folytassák, mert egyre kevesebb az ilyen szolgálatkész támogató, nagy szükség
van az ilyesmire. Egy nem a céget érintő kérdése, de a testület elé kívánkozó probléma, hogy
napról napra nő a régi szemétteleppel szemben lévő területen az illegális földtörmelék,
kommunális hulladék lerakása. Nem tudja, ki, mikor, hogyan végzi ezt, jó lenne
megakadályozni és felszámolni. Ehhez talán a cég is tud valamilyen segítséget adni.
Veres Lajos köszönte, hogy a városi rendezvényeket szokták támogatni. Elmondta, a téli
időszakban a helyi domborzati viszonyok elég nehezek. A hulladékszállító járművek nem
tudnak fölmenni. Vannak olyan kocsik, amelyekkel meg tudnák ezt oldani?
Borsodi László elmondta, a kukás autó egy sem terepes. Azt kérik az önkormányzatoktól,
hogy a téli időszakban az utak síktalanítását végezzék el időben, hogy a szolgáltatásaikat el
tudják végezni. Ha olyan az időjárás, hogy nem teszi lehetővé a szállítást, a következő
szállítás alkalmával az összegyűjtött hulladékot elviszik.
Szél Miklós elmondta, hogy a három kukás megoldást praktikusnak, jó dolognak tartja.
Kérdezi ennek a módszernek a bevezetése jelent-e a lakosoknak többlet költséget?
Borsodi László tájékoztatta a képviselőt, hogy egy fillér többletköltséget sem jelent, pályázat
útján próbálják beszerezni az edényeket.
Szobota Lajos tájékoztatta a megjelenteket, hogy Rudabányán egy hulladék udvar
kialakítására van beadva pályázat. Kérdezi, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
számának növelésére van-e lehetőség?
Borsodi László azt a felvilágosítást adta, hogy van lehetőség a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek számának növelésére. Sőt a pályázatban arra is van lehetőség, hogy házi
komposztálót is beszerezzenek, de a komposztáláshoz érteni kell. Próbálkoztak vele, de nem
vált be, mivel sokan nem értenek hozzá. Ezért is inkább ők próbálják a zöld hulladék
összegyűjtését, és elérni azt, hogy a sajókazai komposztáló telepen történjen a komposztálás.
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Papp András kérdezi, hogy a terület, ahová lerakták a törmeléket, önkormányzati terület-e?
Szobota Lajos azt mondta, hogy majd fog erre válaszolni, de ez most nem az ÉHG-hoz és
nem a napirendi ponthoz tartozik.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az ÉHG Zrt. tevékenységéről szóló tájékoztatót
jóváhagyólag tudomásul vette.
A második napirendi pont tárgyalása előtt Hadobás Sándor képviselő úr elment, így a
képviselők létszáma 6 főre csökkent.
Második napirendi pont tárgya: Beszámoló a védőnői szolgálatok működéséről
Előadó: Bednárné Veréb Edit,
Juhász-Deák Nikoletta védőnők
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
Szobota Lajos köszöntötte Bednárné Veréb Editet, aki 2009.10.15-től látja el az 1. sz. körzet
védőnői teendőit, valamint Juhász-Deák Nikolettát, aki 2005.10.15-től látja el a 2. sz. körzet
védőnői teendőit. A védőnői szolgálatokkal kapcsolatban még elmondott annyit, hogy az
elmúlt évben a 2. sz. védőnői szolgálat helyiségét újították fel, ebben az évben pedig az 1. sz.
védőnői szolgálat helyisége is felújításra került. A védőnői szolgálatok írásban megadták a
tájékoztatást a képviselő-testület részére. Megkérdezte a védőnőket, hogy kívánnak-e szóbeli
kiegészítést is adni a beszámolóval kapcsolatban?
Juhász-Deák Nikoletta elmondta, hogy az írásos beszámolóhoz nem kívánnak hozzáfűzni
semmit. Ha esetleg valakinek kérdése van, nagyon szívesen válaszolnak.
Vaszily Csaba: a beszámoló 5. oldalán úgy látja, biztos elírás történt, mert 2010-ben 37. gest.
hét előtt születettek száma (koraszülöttek száma) 1 fő, míg 2011-ben 37. gest. hét előtt
születettek száma 16 fő.
Bednárné Veréb Edit elmondta, hogy igen elírás.
Papp András közölte, a statisztika szerint, ha jól olvassa, a 3-6 éves korú gyermekek száma
általában 140-150 fő körül mozog. Az óvodába járó gyermekek száma 100 fő, ha leszámítjuk
azt a 10 főt, aki elmúlt 6 éves, azt jelenti, hogy van 50-60 gyerek (a gyerekek harmada)
akinek óvodába kellene járni, de nem jár óvodába. Ez egy érdekes adat. A szépen felújított
óvodában még 20 férőhely lenne.
Juhász-Deák Nikoletta felhívta a figyelmet arra, hogy csak 5 éves kortól kötelező az óvoda.
Bednárné Veréb Edit hozzáfűzte, más településekre is járnak Rudabányáról óvodába.
Papp András felhívja az illetékesek figyelmét, hogy foglalkozzanak a dologgal.
Szobota Lajos elmondta, hogy 5 éves kortól kötelező az óvoda. Hamarabb kötelezővé tenni
nem lehet. Esetleg javasolhatják a szülőknek, hogy jöjjenek és nézzék meg a szépen felújított
óvodát, mert ott jó körülmények között lehetnek a gyerekek.
Szél Miklós javasolta, hívják fel a kisgyermekes szülők figyelmét, jöjjenek és tekintsék meg
az óvodát. A XXI. sz. követelményeinek maximálisan megfelel ez az intézmény. Az
óvodapedagógusok felkészültek, elférne még 20 gyerek. A bevétel több lenne, bérkiadás nem
lenne több, rezsi, egyéb jobban megoszlana. Mindenképpen propagálni kell, akár nyílt napot
szervezve, akár a családsegítő szolgálat segítségét kérve, illetve kéri a védőnőket is, mert ők
kapcsolatban vannak a szülőkkel. Szomorúan látja a statisztikát: 2010-ben 21 gyerek született.
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Korábban 32-34 gyerek volt egy-egy évfolyamon. Szeretné megköszönni a védőnőknek a
munkájukat.
Vaszily Csaba felhívta a kisgyermekes szülők figyelmét, hogy aki nem veszi a fáradságot,
hogy elmenjen az óvodába, az interneten is megtekintheti ennek az intézménynek a képeit.
Kovácsné Szalai Krisztina szerint, nagyon sok problémát jelent a hátrányos helyzetű
gyerekek gondozása, és gondol itt a mindennapi problémát jelentő fejtetvességre. Július
elsejétől kijött egy jogszabály, ami egyik oldalon megszigorította a szabályozókat, de a másik
oldalon olyan terhet rótt az óvodapedagógusokra, pedagógusokra, védőnőkre, ami egy kicsit
aránytalanul leveszi a szülőkről a felelősséget. A beszámolót nagyon jónak, áttekinthetőnek
tartja. Látható, milyen sokrétű a védőnők feladata. Tavaly 21 gyerek született. A valóság az,
hogy 10 terhes anyából majdcsak mind a 10 halmozottan hátrányos helyzetű. El lehet
képzelni, milyen lesz a felnövő generáció Rudabányán. Meg kellene próbálni tenni valamit, az
értelmes, dolgozni akaró fiatalok megtartása érdekében. Úgy gondolja, a képviselő-testület
hosszú távú programjában is szerepelni kell, hogyan tartsák meg, és hogyan próbálják meg
visszacsábítani a fiatalokat, – hiszen vannak fiatalok, akik tehetségesek, jó szakemberek,
tudnának is dolgozni, ha lenne lehetőségük. Szeretné megköszönni a védőnőknek a sok nehéz
feladattal járó munkájukat és kíván sok erőt, türelmet és toleranciát, hogy ezt a munkát a
továbbiakban is tudják végezni.
Csehné Kovács Judit köszönetet mondott mind a két védőnőnek a munkájukért, amit az
iskolában tettek – nemcsak a szűrővizsgálatok miatt, hanem a foglalkozások az osztályfőnöki
óra keretében, felvilágosító órák, és egyebek. Ami nagy problémát okoz, mint azt az aljegyző
asszony is mondta, a higiéniával kapcsolatban a fejtetvesség kérdése. Korábban lehetett tenni
ezért, de az új törvény értelmében tehetetlenek ez ügyben. Az új törvény életbe lépése előtt, 23 napra a gyerekek otthon maradhattak. Ezalatt megtörténhetett a fertőtlenítés. Most nem
lehet tenni semmit. Szeretne segítséget kérni, arra gondol jegyzői szinten lehetne tenni
valamit ezért.
Dr. Sallai Árpád elmondta, hogy nem tud tenni semmit, ő törvénnyel ellenkező döntést nem
hozhat. Ez a helyzet szomorú, meg kellene változtatni.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szobota Lajos kérte, hogy aki a védőnői szolgálat beszámolóját elfogadja, kézfelnyújtással
szavazzon.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
82/2011. (X.27.) sz. határozat
Tárgy: Beszámoló a védőnői szolgálatok működéséről
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
védőnői szolgálatok működéséről szóló beszámolót
jóváhagyólag tudomásul vette.
Harmadik napirendi pont tárgya: Javaslat Rudabánya Városi Önkormányzat – 2012. évre
vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előadó: Szobota Lajos
Polgármester
Szobota Lajos elmondta, hogy az előterjesztésben a 2012. éves tervben három belső
ellenőrzési javaslat szerepel. Az egyik: Rudabánya Városi Önkormányzatnál az uniós
forrásból származó támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése. A másik:
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Rudabánya Városi Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások lefolytatásának ellenőrzése. A
harmadik: Rudabánya Városi Önkormányzatnál pályázati pénzeszközök felhasználásának
ellenőrzése. A Pénzügyi- és Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A bizottság egy
negyedik alternatívát fogadott el és javasolt a képviselő-testület felé elfogadásra. Mivel a
Pénzügyi- és Szociális Bizottság elnöke nincs jelen, felkérte a jegyző urat, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról.
Dr. Sallai Árpád elmondta, ez gyakorlatilag egy új javaslat. Úgy döntött a bizottság, hogy az
új javaslatot elfogadja, természetesen első és második félévre bontva. A működési és
gazdálkodási szabályozottság vizsgálata, azaz szabályzatok vizsgálata mind a polgármesteri
hivatalban, mind az önkormányzatok intézményeiben, és a két szabályozott rész
összhangjának a megteremtése. Azt kérte a bizottság, hogy ezt terjesszék a testület elé.
Szobota Lajos megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a bizottság javaslatával kapcsolatban
van-e észrevétel vagy egyéb javaslat?
Papp András elmondta, hogy a testület dönt belső ellenőrzési témában. Az ellenőrök
idejönnek tavasszal, elkezdik a polgármesteri hivatalt ellenőrizni. Megnézik, azon a napon
milyen szabályzatok érvényesek. Hogy az intézményekben mit fognak vizsgálni, azt még
akkor nem lehet tudni. Ősszel az intézményekbe jönnek az ellenőrök, és majd akkor
megnézik, hogy éppen milyen szabályzatok szerint kell megvizsgálni. Eszköznyilvántartás,
leltározás, selejtezés stb.
Szél Miklós kérte, hogy az intézményekben a második félévben történjen az ellenőrzés.
Szobota Lajos kérte döntsenek a belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
83/2011. (X.27.)sz. határozat
Tárgy: Rudabánya Városi Önkormányzat - 2012. évre
vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:
Működési és gazdasági szabályozottság vizsgálata, a
szabályzatok
összhangjának
megteremtése
önkormányzati szinten.
Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatot a
Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportjának
küldje meg.
Határidő: november 15.
Felelős:

polgármester

Negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók
Szobota Lajos elmondta, hogy Szuhogy Település polgármestere Fóris Sándor írásban
megkereste Rudabánya képviselő-testületét. Szuhogy képviselő-testülete úgy döntött, hogy
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2012. január elsejével kiválik a szendrői fogászati körzetből, és a Rudabánya székhellyel
működő fogászati körzethez szeretne csatlakozni. A rudabányai székhelyű fogászati körzethez
való csatlakozáshoz szükséges a körzethez tartozó valamennyi önkormányzat hozzájárulása.
Szuhogy község polgármestere kéri, támogassák az önkormányzatuk szándékát, és a
hozzájáruló nyilatkozatot minél előbb küldjék meg.
Papp András elmondta, ha lakosság-arányosan hozzájárulnak, akkor támogatják.
Szobota Lajos kérte döntsenek a kérés elfogadásáról.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
84/2011. (X.27.)sz. határozat
Tárgy: Szuhogy község csatlakozási
rudabányai fogászati körzethez

kérelme

a

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Szuhogy település csatlakozzon a
Rudabánya székhelyű fogászati körzethez.
Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról
kérelmezőt értesítse.
Határidő: november 15.
Felelős:

polgármester

Szobota Lajos tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy 2011. december 9-ei hatállyal a
Sivák Bt. felmondja az orvosi ügyelet szolgáltatását, mivel a települések nagy része nem
fizette meg a szolgáltatás költségeit. Ezzel kapcsolatban már több egyeztető tárgyalást
végeztek, többször összehívta a települések polgármestereit. Voltak, akik komolytalanul
vették, hárman, négyen jelentek meg. Az utolsó tárgyalás folyamán a 12 településből 10 jelen
volt, két település pedig rendszeresen fizetett. Ő már többször is figyelmeztette az érintett
polgármestereket, hogy felelőtlenség részükről veszélyeztetni 12 település által fenntartott
központi orvosi ügyeleti szolgálat működését.
Papp András közölte, az utóbbi időben az ügyelet nem működött megfelelően, több
probléma is felmerült, például az ügyeleti idő betartása és egyéb problémák.
Szobota Lajos elmondta, hogy ebben a kérdésben nem kell most dönteni, de ha valakinek van
valami javaslata, a lakosság részéről is, azt szívesen fogadják.
Papp András elmondta, hogy az iskola beruházással kapcsolatban van egy pár észrevétele.
Akik a beruházást felügyelő bizottságban benne vannak, azok emlékeznek rá, hogy Szala
úrhoz hozott kétszer is kilincset – gyári hibásak voltak, és azóta is sorban hibásodnak meg a
kilincsek. Kéri a megfelelő emberekkel a kapcsolatot felvenni az ügyben, hogy hajlandóak-e a
kilincseket lecserélni. Kérdezi még, hogy a lecserélt nyílászárók hol vannak, ugyanis ő egy
kilincset sem talál. Javasolja a képviselő-testületnek megnézni, hogy a bontási anyagok hol
vannak.
Van egy másik problémás dolog is. A Diamit pályázat átnézése közben meglepő dolgokat vett
észre. Szerinte a pályázatban szereplő összeg nincs megvalósítva. Véleménye szerit a műszaki
átadás után nyilatkozni kell a kivitelezőnek, műszaki ellenőrnek, hogy az érvényes építési
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terveknek, a pályázati anyagnak illetve az építési naplóba foglalt változásoknak megfelelően
készült el az épület. Ha ezek a nyilatkozatok nincsenek meg, kérjük el tőlük. A
költségvetésben ipari mosogató szerepel, - ehhez képest egy sima konyhai mosogató van
beszerelve. A takarításhoz nem lehet vizet venni, mert nincsen falikút, pedig a
költségvetésben 2 db falikút szerepel. Az üzemelés nem a tervnek megfelelően készült el. A
terv szerint rendes szabályozó rendszert kellett volna kiépíteni, az mégsem történt meg. Kéri
a testületet, hogy szólítsák fel a műszaki ellenőrt ezzel kapcsolatban.
Szobota Lajos elmondta, vannak jogos észrevételek, nem is kevés. A lebontott építési
szerelvények nagy része az uszodába került elhelyezésre. A lebontott ablakok pedig az
önkormányzat udvarán vannak elhelyezve. Ő mindig azt mondta, hogy ezeket a dolgokat
vegyék leltárba, és vezessenek nyilvántartást arról hová adják ki. Ha jól emlékszik, az
önkormányzat és a képviselő-testület részéről volt egy külön bizottság, amely azzal
foglalkozott, hogy a beruházás ellenőrzését végezze. Minden egyes adat és minden egyes
információ biztosítva volt mindenki számára. Azt kéri, hogy gyűjtsék össze a problémákat, és
egyszerre jelezzék a műszaki ellenőr és a kivitelező felé. A projekt nincs lezárva, 5 év
garancia van.
Vaszily Csaba rámutatott arra, hogy a feltárt hiányosságokat igyekeztek mindenféle fórumon
elmondani, de velük, képviselőkkel komolyan sem a kivitelező, sem a minőség ellenőrzést
végző cég képviselője nem foglalkozott. Ő is egyetért azzal, hogy a problémákat gyűjtsék
össze, és egyszerre jelezzék az illetékes felé. Megkérdezte még, hogy a kft. által kicserélt
csapokat ki finanszírozta?
Kovácsné Sípos Tünde válaszában kifejtette, sürgős megrendelést kaptak csapcserére az
iskolától. A csapot a Diamit adta, ők pedig csak segítséget nyújtottak azzal, hogy lecserélték a
csapot. Tehát az anyagot a Diamit biztosította. Két ilyen eset fordult elő.
Csehné Kovács Judit elmondta, hogy folyamatosan jöttek problémák, hibák, amiket
sürgősen el kellett hárítani, pl. amikor ömlött a víz. Olyankor venni kellett alkatrészt és
beszerelni, mivel nem várhattak a kivitelezőre.
Szobota Lajos kérte, döntsenek az utóellenőrzéssel kapcsolatban.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
85/2011. (X.27.)sz. határozat
Tárgy: Az iskola felújításával kapcsolatos hibák,
hiányosságok feltárása, továbbítása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott az iskola beruházás kivitelezésével
kapcsolatban, hogy a műszaki ellenőrt felkérik
utóellenőrzés végzésére.
A terv, az árajánlat és a megvalósulás szempontjából
tételesen ellenőrizze az intézmények felszerelését, illetve
a megvalósult beruházást.
Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatot
továbbítsa a SZAVA Kft. felé.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester
Vaszily Csaba elmondta, hogy a református templomnál van egy földút, ahol egy nagyobb
méretű betontömb befordult a patakba, ami a csapadékosabb időben gondot okoz majd, illetve
nehézzé teszi a közlekedést. Kéri a kft. segítségét. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról,
hogy elszaporodtak a patkányok a település több részén is. Tanácsolja a kft-nek, hogy
végezzenek patkányirtást. Elmondta, hogy a falusi temető alatti út közvilágításához 4-5 oszlop
kellene, amit már korábban említett. Akik dolgozni járnak, éjszaka vagy hajnalban
közlekednek arra. Kérdezi még, a bejelentés és jogcím nélküli lakókkal kapcsolatban tesz-e az
önkormányzat valamit? Elmondta, a településen vannak olyan területek, ahol az évben még
egyszer sem kaszálták le a füvet. Kérdezi, fel lehet-e szólítani a tulajdonosokat, hogy tegyék
rendbe ezeket a területeket.
Szobota Lajos válaszában kifejtette, hogy a református templomnál a betontömböt megnézik,
és majd intézkednek. A patkányok több helyen is elszaporodtak, jelezni fogja az állatorvos
felé. A temető út világításával kapcsolatban: ez régi probléma, pénzügyi okok miatt nem
került még sor rá. Ha a pénzügyi helyzet lehetővé teszi, akkor a csapadékvíz-elvezető árokkal
együtt a világítást is megoldják. A használaton kívüli területek kaszálása már folyamatban
van.
Dr. Sallai Árpád elmondta, hogy aki bejelentés, jogcím nélkül lakik itt és tudomást
szereznek róla, azonnal felszólítják. Kéri a képviselő-testületet, ha tudomásuk van ilyenről,
azt jelezzék.
Szögedi Szabolcs elmondta, hogy közeledik a halottak napja. Kérte a polgárőrség
képviselőjét, hogy jobban figyeljenek oda a temetők környékére, mert jelezték, hogy már
most is tűnnek el virágok.
Kovácsné Sípos Tünde tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy természetesen ilyenkor
nagyobb jelenléttel szoktak lenni, de ez a későbbi időszakra vonatkozik. A polgárőrök
nagyobb része dolgozik, ezért este és éjszaka vannak jelen.
Szögedi Szabolcs elismerően szólt a kft. munkájáról a virágosítást illetően. Elmondta még,
hogy több lakos kéri a Rákóczi és Zöldfa út közötti rövid útszakasz egyirányúsítását.
Szobota Lajos elmondta, hogy tartósan nem célszerű ennek az útszakasznak az
egyirányúsítása. A téli időszakban esetleges egyirányúsítást el lehetne képzelni, ezért ezt még
át kell gondolni.
Szögedi Szabolcs elmondta, a lakosok kérdezik, hogy a Zöldfa úti garázssornál lehetne-e
világítás.
Szobota Lajos tájékoztatta a képviselőt, hogy ez nem megvalósítható. Ahhoz külön
trafórendszer kellene.
Szögedi Szabolcs elmondta, hogy Rudabányán nincsen játszótér. Ő úgy látja, most itt a
lehetőség, hogy a régi óvodából kikerült játékokból kialakítsanak egy játszóteret.
Szobota Lajos közölte, mindenképpen keresik a lehetőséget játszótér kialakításához. Át kell
gondolni, hogy hol lehetne játszótér Rudabányán.
Szél Miklós elismerését fejezte ki a rendelő felújításával kapcsolatban. Gondosabb és szebb
munkát végeztek a kft. helyi és közhasznú emberei, mint az iskola felújításánál a Diamit Zrt.
Dicséretet érdemel a munkájuk.
Kovácsné Sípos Tünde a patkányirtásra reagált. Eddig is folyamatosan rakták ki a kicsi
ládikákat. Sajnos az a tapasztalatuk, hogy ha délelőtt kiteszik, délutánra eltűnik. Úgy
gondolja, a magánportákon lévő patkányokat mindenkinek saját magának kellene irtani. Ők
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nem tudnak ilyen mennyiségű irtást elvégezni. A környezetet szépen, rendben, tisztán kellene
tartani. Abban kéri a lakosság segítségét, hogy a kihelyezett ládákat ne vigyék el, mert abban
van az irtószer.
Szobota Lajos véleménye az, hogy ez csak összefogással megy.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a nyílt ülést Szobota Lajos polgármester 17,50
órakor bezárta.

K. m. f.

Szobota Lajos
polgármester

Dr. Sallai Árpád
címzetes főjegyző
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