Jegyzőkönyv
Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-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
Takács Csaba Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető
Szabóné Dobi Andrea Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Szobota Lajos: köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön üdvözölte a tanácskozási joggal
meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 6 tag megjelent, Szél Miklós
képviselő jelezte, hogy késni fog. 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 Rudabánya Város Önkormányzat I-III. negyedéves
gazdálkodásáról
2./ Rudabánya Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciójának megtárgyalása

Előadó:
Szobota Lajos
polgármester
Szobota Lajos
polgármester

3./ 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.
Elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen szó volt az orvosi ügyelet működési gondjairól. A
2011. január elsejei megállapodás szerinti inkasszó rendszer nem hozta meg a várt
reményeket, mivel így sem tudtak a pénzükhöz jutni (nincs a számlájukon pénz). A
felhalmozott tartozások miatt az orvosi ügyeletet a továbbiakban nem biztosítanák.
Tárgyalásokat folytattak mind a 12 településsel, benne Rudabánya képviselő-testületével.
Felvetődött, hogy Rudabánya vállalja be az ügyelet szolgáltatás kifizetését, és inkasszóval
hajtsa be a többi településtől. Rudabánya akkor vállalja, ha újabb szerződéssel az inkasszó
jogot megkapja, hogy behajthassa a kintlévőségeket. A polgármester úr kezdeményezte 1
millió forintos összegben tartalékalapot képezni a Kazincbarcikai Kistérségtől. Abból az
összegből fedeznék a tartozásokat. Ez ügyben tárgyalások vannak, december 2-án fogják
tárgyalni ezt a napirendet. Bízik benne, hogy elfogadják ezt a megoldást.
A november 14-i testületi ülésen szó volt arról, hogy a Szociális Szolgáltató Központ
infrastruktúra fejlesztésére, illetve átalakítására pályázatot kíván benyújtani a képviselőtestület. Ennek értelmében a jelenlegi Szociális Szolgáltató Központ nemcsak az alsó szinten,
hanem az emeleti szinten is működne. Ezzel kapcsolatban a tervezési és engedélyezési
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folyamatot elkezdték. Így szeretnének helyet biztosítani a tervezett okmányiroda,
kormányablak helyiségeinek kialakítására.
Rudabányán 2011. januárjában kezdeményezték a Kazincbarcikai Kistérségből való leválást,
és 23 településsel új kistérséget akartak Rudabánya központtal. Az új kistérség létrehozását
elutasították, azzal az indokkal, hogy járási átszervezés kezdődik. Most újra kezdeményezik a
kistérség kiválását, és egy új kistérség létrehozását. Az új kistérség létrehozására azért van
szükség, mert akkor az az új kistérség a leghátrányosabb kistérség lenne, és számos pályázati
lehetőség volna, az elkövetkezendő időszakban.
Elmondta még, hogy október 28-án átadták az 1. sz. orvosi rendelőt. Gyakorlatilag a
kivitelezési munkák befejeződtek, az elszámolást a mai nappal elküldték a VÁTI felé.
Az oktatási intézmények beruházási elszámolásának holnapra kell elkészülnie. Az elszámolási
határidő december 15-e, de vállalták, hogy november 30-ig teljesítik azt. Erre azért volt
szükség, hogy az állami támogatásokhoz hamarabb hozzájuthassanak, és visszafizethessék a
hiteleket.
November 25-én megtartották az idősek napját. A rendezvényen helyi csoportok léptek fel.
Bízik benne, hogy akik megjelentek, jól érezték magukat.
A településen végzett munkákkal kapcsolatban elmondta, hogy ahol nagyobb kátyúk voltak,
több helyen is kijavították azokat. Az új óvoda udvarán folyamatosan történik azoknak a
játékoknak a beépítése, amelyek engedéllyel rendelkeznek. Ezzel kapcsolatban kikérték
szakértők véleményét. Reméli, hogy tavaszra minden játék a helyére kerül.
Elvégezték a közterületek, parkok lombtalanítást, és a virágok begyűjtését. Megkezdték a talaj
előkészítését a tavaszi ültetésekhez.
A karácsonyi díszkivilágításhoz megkezdték az előkészületeket. A díszkivilágítás december
2-a és január 7-e között lesz látható. A város karácsonyfáját is felállították már, a következő
napokban díszítik fel.
A foglalkoztatással kapcsolatban elmondta, tudott, hogy 30 napos foglalkoztatás kell ahhoz,
hogy valaki jogosult legyen a következő évben a foglalkoztatási támogatásra. Elmondta már
korábban, hogy ezt nem tudja mindenkinek biztosítani az önkormányzat, arra nincs lehetőség.
December 1-től 30 embernek tudnak munkalehetőséget biztosítani, közfoglalkoztatás
keretében. 2012-ben indul, az un. Start munkaprogram. Teljesen megváltozik a
közfoglalkoztatás rendszere. Van 6 terület, ahol ezt a Start programot be lehet indítani.
Rudabányán 4 területre pályáztak, de ebből végül 3 lett. A piactér kialakítását is igyekeztek a
programba betenni, de ezt becsatolták az utak, járdák kategóriába. Ezen kívül van még a
csapadékvíz-elvezetés rendbetétele, és az illegális hulladék lerakók felszámolása. A program
keretében 129 fő dolgozhat majd 8 órás foglalkoztatásban 100%-os bértámogatással. A
pályázat keretén belül dologi kiadásokat is fedeznek, pl.: kisgépek beszerzését. A pályázat
összege 121 millió Ft. A Pályázat elbírálása folyamatban van. Bízik abban, hogy azokat a
feladatokat, amiket elvállaltak, el is tudják végezni. Röviden ennyit szeretett volna mondani
az elmúlt időszakról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Első napirendi pont tárgya: Tájékoztató Rudabánya Város Önkormányzat I-III. negyedéves
gazdálkodásáról
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Pénzügyi
és Szociális Bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta a napirendi pontot. Mielőtt átadta
volna a szót a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének, tájékoztatta a lakosságot a
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napirenddel kapcsolatban. Bevételük a módosított előirányzathoz viszonyítva 72%-os volt az
I-III. negyedéves viszonylatban, a kiadásnak a teljesítése pedig 68%-os volt. Nem kis gondot
jelent, hogy 122.979 Ft forráskiegészítő hitellel indult a költségvetés, amit mostanra 87.776 Ft
–ra sikerült csökkenteni. 24 millió forint rulirozó hitel felvételére volt szükség a
beruházásokkal kapcsolatban. Bízik benne, hogy a hitelt az elkövetkező időszakban rendezni
tudják. További hiteleket nem szeretnének felvenni. Nagy volumenű beruházások voltak. A
felsőtelekesi oktatási intézmény önerő részét az ottani önkormányzat teljes mértékben nem
tudta biztosítani. A jelenlegi felállás szerint a könyvvizsgáló és a projektvezetés most
dolgozik azon, hogy kiszámítsák milyen költségekkel fognak még tartozni. Bízik benne, ha
ezek a költségek befolynak, javulni fog a költségvetés jelenlegi állása.
A nagy beruházásokon kívül voltak még kisebb pályázatok, amelyek szintén az iskola
fejlesztését szolgálták. Pl.: interaktív táblák és számítógépek beszerzése, mely közel 15 millió
forintos pályázat volt. Az IPR pályázatból gyerekek kirándulását, oktatási programokat tudtak
finanszírozni.
A pályázatok elszámolásának időszakát élik. Úgy érzi, minden számlát kifizettek, de a VÁTInak mindig vannak észrevételei. Nem a visszafizetés oldalán, hanem a befizetés oldalán.
Valószínű, hogy 8 millió forintot az áfa keretbe vissza kell fizetni, mivel a 20%-os áfát, ami a
beruházást terhelte, 25%-kal térítették vissza. Az elszámolásnál kiderítették, és követelik
rajtuk, mivel ez az elszámolást akadályozza számukra. A visszaigénylést a későbbiekben
tudják megtenni.
Elmondta még, 150-160 embert foglalkoztattak közmunka program keretében, 8 fő 7 órás
foglalkoztatására is volt lehetőség. Projektes foglalkoztatás keretében 9 fő 6 órás
foglakoztatására is volt lehetőség. A „Vasutas program”keretén belül pedig 38 főt tudtak
foglalkoztatni.
Felkérte a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Hadobás Sándor tájékoztatta a megjelenteket, hogy a tegnap megtartott bizottsági ülésen
megtárgyalták a Rudabánya Város Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodását, és
összességében alkalmasnak találta a bizottság, hogy a mai testületi ülés elé kerüljön. Számos
kérdés, vélemény hangzott el a bizottság tagjai részéről. Pl.: az iskolabusz költségei hogyan
alakulnak? Erre megfelelő választ kaptak. Az a költségeken belül van. Az orvosi rendelő és az
oktatási intézmények felújításával kapcsolatban is több kérdés felmerült. Meg lesz-e az
elszámolás, illetve jelen pillanatban, hogy áll az elszámolás? Sokszor probléma a
társközségekkel való különböző pénzügyi elszámolások teljesítése. Ezzel kapcsolatban is
elhangzottak kérdések, és a választ megkapták. A víztermelés kérdése is felmerült, hiszen a
kiadott tájékoztatóban benne volt, hogy a kiadott összeg milyen tételekből tevődik össze. Az
Arany János utcai lakások bérlési viszonyai is szóba kerültek. Az idei költségvetés
elfogadásának az volt a feltétele, hogy az év végi kiadások 80% fölé ne emelkedjenek. Ha ezt
betartja minden intézmény, akkor év végén a 100%-os teljesítés 80%-on kellene, hogy álljon.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatban is merültek fel kérdések, melyekre szintén megfelelő
választ kaptak a kérdezők. Ezek voltak a legfontosabb felvetések az I-III. negyedéves
beszámolóval kapcsolatban. Mivel lezárt időszakról van szó, ennél többet nem tehetnek a
képviselő társak.
Szobota Lajos megköszönte a tájékoztatót. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a
tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása.
Papp András elmondta, hogy bizottsági ülésen is felmerült, hogy egyes társközségek el
vannak maradva a befizetési kötelezettségükkel. Az oktatási intézményekkel társulásban
vannak, a 2010-es évben az állami normatívából és az ÖNHIKI pénzekből nem tudtak
működni. Ezért a bizottság kérte a pénzügyet, mutassák ki, mennyivel tartoznak a
társközségek. Ez a kimutatás elkészült, de a pénzt, azóta sem látják.
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Vinczéné Bodnár Irén tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Kánó megfizette az ÖNHIKIből a tartozást, de Alsótelekes még nem.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szobota Lajos kérte a képviselő-testületet, hogy aki az I-III. negyedéves beszámolóval
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal-ellenszavazat és
tartózkodás nélkül-, az alábbi határozatot hozta:
88/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Tárgy: Tájékoztató Rudabánya Önkormányza I-III.
negyedéves gazdálkodásáról
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat
2011.
évi
I-III.
negyedéves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt
elfogadta.
Második napirendi pont tárgya: Rudabánya Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
Szobota Lajos elmondta, hogy november 22-én közmeghallgatást tartottak, ahol a lakosság
körében már ismertették a napirendi pontot. A koncepciót november 30-áig be kell terjeszteni
a képviselő-testület elé, de a főbb számokat, és az ehhez kapcsolódó számadatokat még nem
tudják. Előzetes tájékoztatási adatok vannak, ezekből igyekeztek a 2012. évi koncepciót
elkészíteni. Amiről tudomásuk van, azt a bevételi és a kiadási oldalon is igyekeztek
feltüntetni. Hatszáztizenhárommillió-ötszázharminchatezer forintos bevételi főösszeggel és
ugyanennyi kiadási főösszeggel számoltak. Nyolcvanegymillió-hatszáznegyvenegyezer
forintos forráskiegészítő hitelt tartalmaz az összeg. Rengeteg a bizonytalanság az
elkövetkezendő év költségvetésében a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. Hiszen amit
meghirdettek, hogy az oktatási intézményeknél a fenntartási feladatokat átveszi a
kormányhivatal, (a bér vonatkozásában) semmi tájékoztatást nem kaptak. Mivel erre
iránymutatás és döntés nem történt, (csak megyei önkormányzatok esetében) így a
hagyományos szisztémával tervezték a 2012. évi koncepciót. Az adott intézményeknél az
adott létszámra, a szükséges létszámra, a bér és dologi kiadásokat tervezték.
Fontos az, hogy a felhalmozási célú kiadásaikat a város fejlődése érdekében hol helyezzék
előtérbe. Sok mindent kellene még Rudabányán megvalósítani. Gondok, problémák vannak a
belterületi utakkal, a csapadékvíz-elvezető rendszerrel is. Olyan intézmények is vannak,
amikkel foglalkozni kellene pl.: művelődési ház. Továbbra sincs megoldás az étkeztetés
problémára. Még mindig a régi óvoda konyhájában főznek, szűkös körülmények között. Ami
gyakorlatilag nem biztosítja a városi ellátást, sem a közintézmények, sem az idősek és az
idegenforgalom részére.
Régóta téma a patakmeder lefedés, parkoló bővítés, a központi tér és a piactér kialakítása.
Tehát vannak olyan elképzelések, amelyek rangsorolást igényelnek. A tegnapi bizottsági
ülésen nagyon sokáig beszélgettek ezekről a dolgokról, illetve próbáltak valamilyen sorrendet
felállítani. Természetesen azt is figyelembe kell venni, honnan lesz rá anyagi lehetőségük.
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Kérte a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
kialakult véleményekről.
Hadobás Sándor elmondta, hogy a tegnapi bizottsági ülésen, ezen a napirendi ponton igazán
érdekes és hasznos vita alakult ki a jelenlévők között. Hasznos vita folyt a jövő évi terv
koncepciót illetően. Például Papp András képviselő társuk több javaslattal is élt. Elsősorban
azokat a főbb feladatokat jelölte meg, amelyekre a következő évben összpontosítani kellene.
Ilyen a piactér kialakítása, patakmeder lefedése, a Szociális Szolgáltató Központ felújítási,
átalakítási pályázatának a kidolgozása, benyújtása. Javasolta, hogy a Városüzemeltető Kft.
tőkéjét emeljék meg. Javasolta, hogy a szállodát adják bérbe. A piactér behozatalát nem
tartotta olyan nagy volumenű munkának, szerinte nem terhelné meg a város költségvetését,
hiszen a meglévő épületeket le kellene bontani, felszállítani a jelenlegi helyére, illetve az
ottani területet rendezni kell. A piacnak megfelelő szociális blokkot is kell kialakítani.
Javasolta, hozzanak létre egy céget a szálloda és az étterem üzemeltetésére. Az étkeztetés
ügyének a megoldása nagyon fontos. Megállapodtak abban, hogy a meglévő régi étterem
tervét felülvizsgálják a tervezővel együtt, és új koncepciót próbálnak kidolgozni. Takács
Csaba ügyvezető úr sok mindent új megvilágításba helyezett. Kiderült, hogy a
Városüzemeltető Kft jövő évi lehetőségei nagyban hozzájárulhatnak a város fejlesztéséhez.
Például a Start program keretén belül 129 fő foglalkoztatására lesz lehetőség, 121 millió
forintot hoz a városnak. Konyha Béla pedig azt javasolta, ne tervezzenek sokat. Egy dolgot
csináljanak meg, de azt becsülettel. Tegyék rendbe a temetőtől a vasútállomásig a járdákat.
Elmondta még, hogy a patakmeder lefedésével az a probléma, hogy a híd nem az
önkormányzat, hanem a közútkezelő Kht. tulajdonában van, ezért annak felújítását az
önkormányzat nem vállalhatja magára. Az a javaslat született, hogy a híd előtt 10 m-re
megállna a pataklefedés, amíg azt nem lehet tovább folytatni.
A központi tér is eléggé lepusztult állapotban van. Nem azért, mert nem szerepel az
önkormányzat tervei között a felújítása. Alatta húzódik a patakmeder. Két kútgyűrű van
párhuzamosan lefektetve, és azon folyik a patak. Már félig el vannak tömődve. Mielőtt a teret
le lehetne burkolni, először azt a nem kis költséget, és sokféle engedélyezést, hatósági eljárást
igénylő feladatot kell megoldani. Nem nagy távolságról van szó, kb.50-60 méterről, de ez is
sok millióba kerülne. Tehát ilyen, és hasonló felvetések születtek a tegnapi ülésen, ami
szerinte hasznos és jó. Reméli, hogy meg fog valósulni sok minden belőle. Elég nehéz
tervezési időszak előtt állnak, és sok a bizonytalanság, többek között az iskola állami kézbe
kerülése terén. Nagyon képlékeny a koncepció számadata. 2012. február végén, március
elején kell a költségvetést elfogadni, addig 4 hónap van még, és ez alatt az idő alatt sok
minden változhat még. A számadatokban és a központi utasításokban.
Szél Miklós képviselő időközben megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma 6 főről 7
főre módosult.
Dr. Sallai Árpád egy kis kiegészítést tett. Az elmúlt napokban egy konferencián vett részt,
ami pont a költségvetésről és a feladatokról szólt. Elég nagy a bizonytalanság. A helyettes
államtitkár is elmondta, hogy feladat átcsoportosítások várhatók 2012-ben, de pontosan
mikor, azt nem lehet tudni. Az oktatási, köznevelési törvény valószínű december 31-én
megszületik, és szeptember 1-jétől hatályba is lép. 2013. januárjától tervezték a járások
kialakítását, ami tulajdonképpen járási kormányhivatalként működtetné a közoktatási
rendszert. Még nem eldöntött, hogy 2013. január elsejétől lép hatályba, vagy előre hozzák
2012. július elsejére. Csak ott az a gond, hogy nem tudják megoldani a jogutódlást, tulajdoni
dolgokat. Az rendben van, hogy a pedagógusok bérét fizetné az állam, de mi lesz azokkal az
intézményekkel, amik európai uniós pályázatból lettek felújítva, és azt 5 évig fenn kell tartani.
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Ki fogja állni, hogy fogják átvenni. Valószínű, hogy az önkormányzat tulajdonában marad, és
normatívákat kapnak a fenntartására.
Nem tudják még a járást, mert az meghatározza a költségvetést. Ha 2012. június elsejétől
feladat átcsoportosítással kialakul a járás, és a hivataloktól az anyakönyv, a népesség, a
szabálysértés és a gyámügy kikerül, az azt jelenti, kevesebb ember lesz. A lakosság száma
fogja eldönteni, hogy a hivatal létszáma, és annak a feladat ellátása mihez fog viszonyulni.
Rengeteg olyan dolog van, amire nem tudnak választ adni. Így nagyon nehéz tervezni valamit,
mert a feladat fogja meghatározni, hogy mi lesz a következő költségvetéssel. 2013. január
elsejétől megszűnik az ÖNHIKI.
Papp András elmondta a koncepcióval kapcsolatban, hogy tavaly problémát okozott az év
eleji indulás. A cafetéria rendszerben változás lesz, ezért az a javaslata, hogy a cafetéria
juttatást január elsejétől függesszék fel addig, amíg nincsen elfogadott költségvetésük.
Javasolja még, hogy a költségvetésben majd az étkezésnél a nyersanyag költségeket tegyék
oda, amelyik csoport azt elfogyasztotta. (Iskolaotthonos az iskolaotthonoshoz, napközi a
napközihez stb.) Azért is kellene így megtervezni, mert ha átszervezések lesznek, meg tudják
pontosan mondani az összegeket.
Szobota Lajos elmondta, hogy a költségvetés elfogadásáig, eddig sem volt semmilyen
cafetéria kifizetés. Felhívta a figyelmet arra, hogy senki ne keverje össze a koncepciót a
költségvetéssel. A koncepció csak egy elképzelés. Sajnos elég laza számadatokat tartalmaz.
Fontosnak tartja, hogy a Start program pályázatot pozitívan bírálják el, mert 121 millió forint,
bérbe, dologi kiadásba, eszközbeszerzésbe nem kis pénz. Burkolóelem, aszfalt, sóder stb.,
minden benne van. Abból sok mindent meg lehet oldani. A piactér, parkolóhely kialakítása
ebből a programból reméli, hogy megvalósul. Ami még foglalkoztatja a lakosságot,
elsősorban a belterületi utak, járdák, csapadékvíz-elvezetés problémája, központi tér
kialakítása. Hátha a patakmeder lefedésére is találnak lehetőséget. Ne felejtsék el azt sem,
hogy a képviselő-testület állást foglalt a Szociális Szolgáltató Központ fejlesztésével
kapcsolatban. Ennek a tervezését elindítják. Nem tudják, hogy a pályázatból mennyi pénz jön
be, és mennyivel kell hozzájárulni. Ez is egy fontos dolog volna. Az étkezés dolgának
megoldása is fontos feladat, ami véleménye szerint hosszabb folyamatot fog igénybe venni.
Ennek a feladatát javasolja, indítsák el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szobota Lajos kérte, aki az elhangzottakkal, kiegészítésekkel, a 2012. évi költségvetés
koncepcióval egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal-ellenszavazat és
tartózkodás nélkül-, az alábbi határozatot hozta:
89/2011.(XI. 29.) Kt. határozat
Tárgy: A 2012. évi költségvetési koncepció
elfogadása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2012. évi koncepcióját megtárgyalta, az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a koncepcióban
foglaltakat figyelembe véve készítsék elő a 2012. évi
költségvetést.
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Határidő: 2012. január 31.
Felelős:

tisztségviselők

Harmadik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók
Papp András elmondta, hogy korábbi Pénzügyi és Szociális Bizottsági ülésen javasolták az
SZMSZ módosítását. A mai napig nem történt meg ez a módosítás. Javasolja, hogy a
bizottság javaslata alapján, a decemberi ülésen tárgyalják az SZMSZ módosítását.
Elmondta még, hogy a testületi ülésre kiküldött meghívóban a zárt ülés témakörét jelöljék
meg. Akit érdekel a zárt ülésről készült anyag, a testületi ülés előtt 48 órával megtekinthesse a
polgármesteri hivatalban. Kérése még, mivel a képviselő-testület tagjainak többsége
rendelkezik számítógéppel és e-mail címmel, ha lehetőség volna, körlevélben elküldeni a
képviselő-testület tagjainak, az önkormányzat vagy a képviselők munkáját érintő törvény,
rendeletváltozásokat, amik éppen az adott napirendi ponttal kapcsolatosak. Ez a képviselők
munkáját segítené.
A Polgármester úr felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ módosítása a decemberi testületi
ülésen kerüljön napirendre. A zárt ülések témája kerüljön megjelölésre. Amennyiben törvényi
változások, egyéb törvényi előírások vannak napirendi pontokhoz kapcsolódóan, kéri e-maiben eljuttatni a képviselő-testület tagjai részére.
Szobota Lajos tájékoztatta képviselő-testületet és a lakosságot, hogy a 2. ÖNHIKI pályázaton
11 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek.
Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2011. december elsején az Unió Coop megnyitja
üzletét Rudabányán. 10 órakor lesz az avató ünnepség, minden érdeklődőt várnak.
Hadobás Sándor tájékoztatta a lakosságot, hogy december 4-én Borbála napja, a bányászok
egyik ünnepe. Ebből az alkalomból ismét Rudabányán kerül megrendezésre december 3-án 14
órai kezdettel a Borbála napi bányász dalos találkozó, amit a Szuhogy Bányászati Települések
Szövetsége szervez a Gvadányi József Művelődési Házban. Hét kórus jelezte részvételét.
Sajnos a résztvevők számából látszik a nehéz pénzügyi helyzet, mert az elmúlt évben
tizenhárom kórus volt. Hatan is jelezték, hogy szívesen részt vennének a rendezvényen, de
anyagiak híján az utazási feltételeket sem tudják biztosítani számukra.
A lakosság részéről is páran szerettek volna felszólalni, amelyet a Képviselő-testület
engedélyezett.
Kispál Balázsné lakos tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Rudabánya lakosságának egy
része nem tudja nézni a Rudabánya tv híreit, ezért kéri információs táblák kihelyezését.
Kérdezi még, hogy a Kossuth Lajos utcában lévő bűz mikor fog megoldódni? Valamint
kérdezi még, hogy az Unió Coop építési törmeléke miért Rudabánya település elején van
elhelyezve? Engedély volt-e arra, hogy oda rakják le?
Duleczki Gyula lakos a közbiztonsággal kapcsolatban megkérdezte, van-e lehetőség
térfigyelő kamerák elhelyezésére a városban?
Szobota Lajos a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy mindenképpen fontos lenne térfigyelő
kamerák elhelyezése a város több pontján. Az önkormányzat épületére próbaképpen került
egy, mivel elég sok rendbontás, probléma adódott. Körülbelül hatszázötvenezer forintba
került a rendszer kialakítása. Ezzel párhuzamosan kértek árajánlatot még három darab kamera
felállítására. Ez évekkel ezelőtt történt, akkor 12 millió forintba került volna. Egyelőre ekkora
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összeggel nem rendelkeznek, viszont a 2012-es évre, ha jól tudja, újra írnak ki térfigyelő
kamera rendszerre építési lehetőséget. Ebben mindenképpen szeretnék majd a rendőrség
támogatását kérni.
Az információs hirdetőtáblákkal kapcsolatban elmondta, hogy próbálkoztak már ilyen táblák
kihelyezésével, de a táblákat elvitték. Jogosnak tartja az elvárást. Ebben lépni fognak,
legalább három helyen elhelyeznek majd ilyen táblákat.
Dr. Sallai Árpád elmondta, hogy a Kossuth Lajos utcai szennyvíz problémájának megoldása
folyamatban van. Már be van tervezve az utca teljes hosszában, hogy Szuhogy felől a
szennyvíz-átemelőtől a vezeték az erdőn menjen keresztül. Így elkerülné a Kossuth Lajos
utcát, ahol már évek óta szenvednek a bűztől.
Szobota Lajos az építési törmelékek elhelyezésével kapcsolatban elmondta, hogy azon a
területen a rendezési tervben egy hulladékgyűjtő udvar kerül elhelyezésre. Pályázat útján
történne a megvalósítás, a pályázat már be van adva. A feltöltés előtt mindenki láthatta,
milyen területről van szó. Egy gödör volt ott, ennek a feltöltését végezték el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést 16,25 órakor bezárta, a munka zárt ülésen
folytatódott.

K. m. f.

Szobota Lajos
polgármester

Dr. Sallai Árpád
címzetes főjegyző
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