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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 14-én, 

     14,00 órától megtartott rendkívüli 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 az ülés teljes időtartamára: 

 

  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

  Szabóné Dobi Andrea Szoc. Szolg. Központ vezető 

 

Tanácskozási joggal meghívott az ülés 1./ napirendi pontjához: 

 

  Dr. Sivák József ügyeletvezető 

 

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 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./ Az Ügyeleti szolgálat 2012. január 01-től történő működtetésével Szobota Lajos 

     kapcsolatos állásfoglalás kialakítása     polgármester 

 

2./ Szociális Szolgáltató Központ átalakítására pályázati lehetőség  Szobota Lajos 

          polgármester 

 

3./ Indítványok, javaslatok 

 

Szobota Lajos köszöntötte Dr. Sivák József urat, az ügyelet vezetőjét. Az ügyeleti szolgálat 

működtetésére kötött szerződést a Sivák Bt. rendkívüli felmondással felmondta, mivel a 

társulásban részt vevő települések közül nem mindenki tett eleget fizetési kötelezettségének. 

Amikor ezt a felmondást megkapta, azonnal továbbította a többi település polgármesterének 

is, illetve összehívta őket egy tárgyalásra. Az ügyelet működtetése kötelező önkormányzati 

feladat, ebből kibújni nem lehet. Először felmerült, hogy aki nem fizet, az ne kapjon 

szolgáltatást, de ez így természetesen nem működhet. Október 14-én tartották a megbeszélést, 

ahol hosszabb tárgyalás után abban maradta, hogy elkezdik az ügyelet pénzeinek a kifizetését, 

az október, november, decemberi havi számlákat időben kifizetik. Az elmaradások 

rendezésére a Sivák Bt-vel külön megállapodást kötnek. A Szerződés tartalmazza az inkasszó 

lehetőségét, ez azonban nem mindig vezetett eredményre. Felmerült annak a lehetősége, hogy 

a gesztor település felé számlázna a Sivák Bt, és Rudabánya hajtaná be a településektől a 

költséget. November 15-ig kért haladékot a válaszadásra, hogy vállalja-e Rudabánya a 

gesztorságot. Ha igen, akkor szerződésmódosítás szükséges, illetve az inkasszó lehetőségét a 

települések részéről Rudabánya számára kell biztosítani. 
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Dr. Sivák József tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy erre a lépésre azért került sor, 

mert már nem tudja finanszírozni az ügyelet működtetését, napi financiális gondokkal küzd. A 

lakosság ebből semmit nem érzett, az orvos kollégák fizetését csúsztatta. Saját pénzét tette 

bele az ügyelet működtetésébe, ezért kérte polgármester úr segítségét, hogy valamit találjanak 

ki. Amennyiben sikerül kompromisszumot kötni, akkor tovább tudja működtetni az ügyeletet. 

Nem Rudabányát kérte ő központnak, hanem azt javasolta, hogy valaki vállalja fel. Ha 

mindenki megtartja az ígéretét és fizet rendesen, akkor senkinek nem lehet plusz teher. Senki 

nem vállalta, ezért jött szóba, hogy esetleg Rudabánya, mint gesztor település, vállalja fel. 

 

Hadobás Sándor kérdezte, hogy mennyi a havonta lakosonként fizetendő összeg? 

 

Dr. Sivák József közölte, 105.-Ft, ez havi szinten a 12 településre vetítve 1,2 millió forint. 

 

Vaszily Csaba az elmondottakból megállapította, vagy vállalja Rudabánya a gesztor szerepét, 

vagy nem lesz ügyelet. 

 

Dr. Sivák József elmondta, annyiszor kapott már ígéretet a polgármesterektől, de már a 

továbbiakban nem tudja vállalni a finanszírozást. Bízott az inkasszóban, sajnos ez sem 

váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

 

Veres Lajos kérdezte, mi az az összeg, amivel tartoznak a települések? Ha felvállalják a 

gesztor szerepet, akkor esetleg mivel kell számolniuk? 

 

Dr. Sivák József kifejtette, az ő türelme kb. 5 millió forintig tartott. Van olyan település, ahol 

2008-as számlák is vannak, amelyek nincsenek kifizetve. A havi csúszás 2 település esetében 

270 Eft.  

 

Papp András kérdezte, az OEP szerződés mire kötelezi? Mi az a minimális alapellátás, ami 

kötelező? Kötelező-e minden olyan településre kimenni, akik nem fizetnek? Amennyiben nem 

fizet az önkormányzat, akkor a lakossal kell kifizettetni a díjat. Sokszor tapasztalták azt, hogy 

este fél nyolcig nincs ügyelet, illetve nincs orvos.  

 

Dr. Sivák József válaszában elmondta, az ügyeleti ellátás zökkenőmentes biztosítása a 

kötelező feladat. Jogszabály előírja a minimumfeltételeket, amit biztosítani kell. Hívásra ki 

kell menni, a beteget el kell látni, minimum 1 orvost alkalmazni kell. Magyarországon 

minden állampolgárnak joga van az orvosi ellátáshoz. Nem teheti meg, hogy nem megy ki a 

beteghez. Van tudomása arról, hogy nem mindig érkezik az orvos munkakezdésre, ez egy 

orvosra jellemző, eljárás folyik ellene.  

 

Papp András hangsúlyozta, mivel szerződésről beszélnek, a szerződés módosításáról, ez akár 

mikor csődbe juttathatja az önkormányzatot. A szerződés tartalmazhat olyan pontot is, hogy 

amikor nincs ügyelet, illetve nincs orvos, nem finanszíroznak. 

 

Dr. Sivák József felhívta a figyelmet arra, hogy a kezdeményezése arra vonatkozik, hogy 

minden hónapban meg legyen az a pénz, amit ki kell fizetni. Ha ő kilép a képből, újabb 

közbeszerzést kell lefolytatni, és vagy jön valaki, vagy nem, és minden kezdődik elölről, az 

önkormányzat nyakában marad az üzemeltetés.    
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Szobota Lajos véleménye szerint a képviselő úr arra gondol, hogy ha Rudabánya vállalja ezt 

a plusz feladatot, akkor az üzemeltető is vállaljon valamiféle garanciát arra, hogy az orvosok 

ügyeljenek és tartsák meg az ügyeleti munkaidőt. 

 

Dr. Sivák József rámutatott arra, hogy diplomás emberekről beszélnek, akik felelősséggel 

tartoznak munkájukért. Szorosabb elszámolást fog alkalmazni, az orvosokat erről tájékoztatni 

fogja. 

 

Szél Miklós szerint egyszer beszélnek egy szerződés fenntartásáról, valamint az ügyelet 

működéséről. Úgy gondolja, hogy sem a Sivák Bt-nek, sem Rudabánya önkormányzatának 

nem hiányzik a probléma. Az ügyelet működtetésében rendet kell tenni. Amikor ez rendben 

van, vegyék számba az összes lehetőséget. Ha Rudabánya lesz a gesztor, akkor számolni kell 

azzal, hogy éves szinten 3-3,5 millió forintra is rúghat a kintlévősége. Képviselőként a 

szerződés megmaradása mellett tör lándzsát. Az inkasszón kívül az önkormányzatok felé 

jelzálogjog bejegyzésének lehetőségét, illetve egyéb biztosítékot kell találni. 

 

Szobota Lajos elmondta, november 15-ig vállalták, hogy választ adnak erre a dologra. 

Szeretne egy biztonsági tartalékot kialakítani, ami alapján tudja garantálni, hogy nem 

financiális probléma. A Kistérségi Társulásnál jelenleg van egy vagyoni megosztási helyzet. 

Javasolni fogja, hogy képezzenek egy tartalékalapot a kistérség vagyonából. Ez a gesztor 

településeket megmentené attól, hogy plusz kiadásuk legyen. Ennek az összegét 1 millióban 

jelöljék meg. Ez egy vésztartalék lenne. Amennyiben ezt létre tudnák hozni, abban az esetben 

az önkormányzat bevállalja a gesztorságot.  

 

Vaszily Csaba kijelentette, a fizetési hajlandóság eddig is alacsony volt, mifelénk még 

alacsonyabb lesz, mert nem lesz veszély a fejük fölött. Szeretne valami biztosítékot a jövőre 

nézve.  

 

Veres Lajos hangsúlyozta, az ügyeletet valamilyen szinten fenn kell tartani, amit elmondott a 

polgármester úr, szerinte járható út. El kell indulni ebben a folyamatban és majd meglátják, 

hogy tudják-e tartani a finanszírozást. 

 

Szobota Lajos elmondta, január 01-ig biztosított az ügyeleti ellátás. Ha január 1-től 

létrehozzák ezt az alapot, akkor ismét biztosított lesz a finanszírozás. Január 01-től módosítani 

kell a szerződést, az inkasszót stb. 

 

Papp András véleménye szerint, ha hozzájárulnak a gesztorsághoz, akkor mind a 11 

településtől az inkasszó felhatalmazást meg kell kérni, amennyiben határidőre nem fizetnek 

késedelmi kamatot kell számítani, illetve az összeg háromszorosára jelzálogjogos fedezetet 

biztosítsanak. 

 

Szobota Lajos összefoglalta az elhangzottakat: Rudabánya vállalja az ügyeleti szolgálat 

további működése érdekében, hogy 2012. január 01-től az ügyeletet fenntartó 12 település 

hozzájárulását egyösszegben továbbutalja a Sivák Bt. részére. A 11 önkormányzattól inkasszó 

felhatalmazást kér, valamint rögzíti a társulási megállapodásban a késedelmi fizetés esetén a 

banki kamat számolásának lehetőségét. Ő vállalja, hogy mindent meg tesz annak érdekében, 

hogy a kistérségen belül létrejöjjön az 1 millió forintos tartalékalap. Kérte a képviselő-testület 

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

tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

86/2011. (XI. 14.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Ügyeleti szolgálat 2012. január 01-től történő 

  működtetése 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

ügyeleti szolgálat zökkenőmentes üzemeltetése 

érdekében 2012. 01. 01-től vállalja, hogy a 11 társult 

településtől az önkormányzati támogatások összegét 

beszedi, azt egyösszegben továbbutalja a Sivák Bt. 

részére. 

A határozat végrehajtásához szükséges a Társulási 

Megállapodás módosítása, melyben a fentieken túl 

rögzíteni szükséges, hogy a társult települések inkasszó 

felhatalmazást adnak Rudabánya Város Önkormányzata 

számára, valamint késedelmes fizetés esetén késedelmi 

kamat kerül felszámításra.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kistérségi 

Társulásnál mindent tegyen meg az egy millió forintos 

alap létrehozása érdekében, hogy az ügyelet biztonságos 

finanszírozható legyen. 

 

Határidő: november 30. 

Felelős:     polgármester 

 

Második napirendi pont tárgya: Szociális Szolgáltató Központ átalakítására pályázati 

lehetőség 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, van egy pályázati lehetőség a Szociális Szolgáltató Központ 

felújítására. Az észak-magyarországi régióban 40 pályázatot támogatnak, 10 milliótól 100 

millióig terjedhet a támogatás összege, 10 %-os önrésszel. Pályázni lehet infrastruktúra 

fejlesztésére, eszközbeszerzésre, a szociális étkeztetésnél még gépjármű beszerzésére is. A 

jelenlegi helyen lévő intézmény kissé szűkös, teljes mértékben nem megfelelő. Lehetne abban 

gondolkodni, hogy a Szociális Szolgáltató Központot az emeleti részbe áthelyezik, az 

ügyféltér maradna a földszinten. A másik gondolat, ami felmerült, hogy a Neszményi féle 

házban alakítsanak ki egy Központot, ennek az épületnek azonban ehhez a feladathoz az 

alapterülete kevés. Az is felmerült lehetőségként, hogy a Neszmélyi féle lakást felajánlják 

csereként Litvaiéknak, mivel a Litvai féle lakás közvetlenül az óvoda mellett található. 

Tárgyaljon-e a két épület cseréjéről? 

 

Papp András véleménye szerint erről ne is beszéljenek.  

 

Szobota Lajos hozzáfűzte, január 8-a a pályázat beadási határideje. Kérte a képviselő-testület 

döntését a pályázat benyújtásáról. 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

87/2011. (XI. 14.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Szociális Szolgáltató  

   Központ infrastrukturális fejlesztésére 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az Észak-magyarországi Operatív 

Program keretében meghirdetett ÉMOP-4.2.1/A-11. 

kódszámú pályázatra, a Szociális alapszolgáltatások és 

gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 

fejlesztésére. 

 

Felhívja a polgármestert a pályázat előkészítésével 

kapcsolatos feladatok ellátására, a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2012. január 08. 

Felelős:     polgármester 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 

 

Szobota Lajos elmondta, felmerült az iskola vonatkozásában az utóellenőrzés 

kezdeményezése. Papp képviselő úr is jelezte, hogy vannak olyan tételek, amelyek a pályázati 

anyagban szerepelnek és véleménye szerint nem kerültek beépítésre. A képviselő úr jelezte a 

felvetéseit a SZAVA Kft. felé, de az ő kezdeményezésére nem reagáltak, ezért kérte, hogy 

tegyék hivatalossá a dolgot. Ő a hivatalos megkeresést megírta. A hét második felében 

találkoznak majd, egyeztetni fognak a műszaki tartalomváltozást illetően. A mai napon történt 

egyeztetéskor jelezték, hogy már korábbi jegyzőkönyvekben fel lettek véve a hiányosságok, ő 

azt kérte, hogy sürgősen határidőt jelöljenek meg a kivitelező felé a teljesítésre. Azt kérte a 

képviselő-testület tagjaitól, hogy amennyiben idejük engedi a hét második felében 

csatlakozzanak a bejáráshoz. November 30-ig szeretné lezárni ezt a dolgot. 

 

Papp András közölte, 40 fokos vízzel fűtik a rendszert az óvodában, az egyik 

foglalkoztatóban 18 fok volt, a másikban 19 fok. A nagyiskolában egy kazán megy továbbra 

is. 

 

Szobota Lajos válaszában kifejtette, egy panel van kimenve a kazánban, a beszerzés 

folyamatban van.  

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy jövőre a közfoglalkoztatás rendszere 

teljesen megváltozik. Start munkaprogram indul, melynek a pályázatát most kell benyújtani. 

100 %-ban támogatják a foglalkoztatást, valamint dologi kiadást is biztosítanak. Rudabánya 

120 fő foglalkoztatását célozta meg. 4 programot neveztek meg, az első a belvízelvezetés, 

patakmedrek helyreállítása, burkolása. A második az illegális hulladéklerakók felszámolása. 

Itt egy konténerszállító autót is beterveztek 4 millió forint értékben. A harmadik a 

közúthálózat karbantartása, gyakorlatilag aszfaltozási munkálatokat lehet végezni. Kátyúk 

kijavítására, makadám utak felújítására is lehet pályázni. Pályáznak kőre, gépre, eszközre, 

ezen belül egy úthengerre 2,5 millió forint értékben. A negyedik terület a piactér kialakítása, 
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itt is különböző anyagokra, burkoló elemre, kerítésre, szociális blokk kialakítására pályáznak. 

A jelenlegi költségvetés alapján 130 millió forint az éves költségvetése a programoknak. A 

jelenlegi beadandó pályázatok között nem szerepel, de foglalkoznak az ún. kazán 

programmal. Olyan intézményeknél, ahol a fűtéskorszerűsítés már megvalósult lehetőség 

lenne olyan kazánok beszerzésére, amelyek aprítékok tüzelésére alkalmasak. Maximum 75 

kW-os kazánig lehet pályázni. Ehhez a programhoz tudnának csatlakoztatni egy másikat, 

amely a bozótirtást, takarítást célozná meg az Erdőfelügyelőséggel együttműködve. 

 

Szél Miklós véleménye szerint be kell nyújtani a pályázatot, és amennyiben lehet az ötödik 

területhez csatlakozzanak. 

 

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

17,30 órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Szobota Lajos       Kovácsné Szalai Krisztina 

 polgármester        aljegyző 

 

  


