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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 24-én, de.  

    10,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 

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

    Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok, összesen 6 fő. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Papp András képviselő. 

 

Tanácskozási joggal meghívott az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Csehné Kovács Judit intézményvezető 

  Szabóné Dobi Andrea mb. Szoc. Szolg. Vezető 

  Takács Csaba Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető 

  Mega András RNKÖ elnök 

 

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 6 fő 

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./ Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. üzleti terv elfogadása Takács Csaba 

          ügyvezető 

 

2./ Rudabánya Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Szobota Lajos 

     szóló rendelet megalkotása      polgármester 

 

3./ Indítványok, javaslatok 

 

Napirend előtt: Rendőrségi tájékoztató Rudabánya város és környéke közbiztonsági 

helyzetéről 

 

Szobota Lajos köszöntötte a rudabányai Rendőrőrs képviseletében megjelent Tamás László 

őrsparancsnok helyettes urat, valamint Sliz Gábor megbízott Kmb-st. Felkérte a 

meghívottakat a tájékoztató megtartására. 

 

Tamás László őrnagy, helyettes őrsparancsnok köszöntötte a megjelenteket. Közölte, az 

utóbbi időben megszaporodtak a betöréses lopások száma, a gyanúsítotti kör fel van derítve. 

Az egyesített ügyeket vádemelési javaslattal küldik meg a miskolci Városi Ügyészségnek. 

Nehezíti a felderítést, hogy az egyik gyanúsított intézetben van elhelyezve, de onnan mindig 

megszökik, visszatér Rudabányára. Az ő zárt intézetben történő „bekaptározását” a bíróság 

még nem rendelte el. Egy másik személy már betöltötte a 18. életévét, ő már kaphat letöltendő 

szabadságvesztést. Felnőtt egy olyan generáció, amelyek már nem a régi típusú bűnözőkhöz 

tartoznak, ők már a helyszínelőkön, az NCIS-en nőttek fel. Amíg nincs bizonyíték ellenük 



 2 

csak tanúként tudják kihallgatni őket. Az állampolgárok addig együttműködőek a 

rendőrséggel, amíg saját sérelmükre követnek el lopást, ha közre kellene működni, attól már 

elzárkóznak. Az erőszakos bűncselekmények nem jellemzőek. Előfordul kocsmai verekedés, 

családon belüli erőszak, de nem jellemző. A falopások még mindig folynak. Az utóbbi hideg 

időszakban ez meg is szaporodott. A rudabányai körzetben a bűnügyi helyzet stagnál, a 

falopások száma emelkedett. Küzdenek a forráshiánnyal, azokkal az eszközökkel próbálnak 

minél jobb eredményt elérni, amelyek a rendelkezésükre állnak. Nagy nehézségek árán, de 

mindenki képességeihez képest jól teljesít. A régi Kmb-s áthelyezésre került, Sliz Gáborral 

szeretnék ezt az űrt betölteni. 

 

Sliz Gábor főtörzsőrmester is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, Budapesten kezdte 

pályafutását, majd a kazincbarcikai Rendőrkapitányság állományába került, mint járőrvezető. 

Megörökölte a rudabányai Kmb-s helyét. Sokat kell még tanulnia, de a kollégái nagyon 

segítőkészek.  

 

Szobota Lajos kifejtette, korábban volt kialakult Kmb-s fogadó óra, ezt kérte a Slicz Gábortól 

is. Az önkormányzatok elég nehéz anyagi helyzetben vannak, de megpróbálnak mindent 

megtenni annak érdekében, hogy a rendőrség irodáinak színvonalát megpróbálják emelni. Az 

önkormányzat részéről készült már egy felmérés is az épület állagára vonatkozóan, történtek 

felajánlások vállalkozók, magánszemélyek részéről. A bejárati ajtó cseréje folyamatban van. 

 

Szél Miklós egyetértett a Tamás úr által elmondottakkal. Ha minket ér kár szaladunk fűhöz-

fához, ha mást ér kár, nem nagyon érdekel minket. Lehet, hogy a Rendőrség is nagyobb 

támogatást tudna kapni, ha nem zárkóznánk be ennyire. Régen a Kmb-s ellátta az iskolarendőr 

feladatait is, kérte, hogy ez ne szakadjon meg. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Szobota Lajos megköszönte a részvételt a rendőrség képviselőinek. 

 

Első napirendi pont tárgya: Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. üzleti terv 

elfogadása 

 

Előadó: Takács Csaba 

    ügyvezető 

 

Takács Csaba elmondta, az elmúlt ülésen azt kapta feladatul, hogy a vállalkozási 

árbevételnek a felosztását készítse el, ahol van a vállalkozásra fordítható bér és dologi költség 

azt tüntesse fel. Ezt megtette. A tervezett számok alapján teljesíteni tudják a költségvetést. 

 

Hadobás Sándor hozzáfűzte, a Bizottság tegnapi ülésén véleményezte a javított üzleti tervet, 

a felvetődött kérdésekre a vezető válaszolt. A Bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta az 

üzleti tervet. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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13/2012. (II. 24.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft.  

  üzleti terv elfogadása  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. módosított 

üzleti tervét 2012 évre vonatkozóan 26.218 Eft 

önkormányzati támogatással elfogadja. 

 

Felhívja az ügyvezetőt az üzleti tervben foglaltak 

végrehajtására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:     ügyvezető 

 

Az elfogadott az ületi tervet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Második napirendi pont tárgya: Rudabánya Város Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az elmúlt ülésen szó volt arról, hogy későn kapták meg az anyagot a 

képviselő-testület tagjait, nem volt idejük tüzetesen átnézni, az akkori formátumban nem volt 

teljesen átlátható. Átrendezte a Pénzügyi Iroda a költségvetést, bízik abban, hogy ezáltal 

áttekinthetőbbé vált. Az eredeti 129 milliós forráshiány 126 millióra módosult. A fő összegek 

is változtak, tételesen ismertette ezeket. Hiánypótlásként kérte a képviselő-testület az 

élelmezés tisztázását, az étkeztetés formáját egy külön táblázatban vetítse ki a pénzügyi 

osztály. Ez a kimutatás elkészült. Itt javasolja, vizsgálják meg az étkeztetés kiszervezésének 

lehetőségét. A konyha működési engedélye az önkormányzat nevére szól, önálló költségvetési 

szervet szeretnének létrehozni. A jelenlegi élelmezésvezetőt bízzák meg a szerv vezetésével 

dec. 31-ig, a felügyeletet a polgármester és a jegyző gyakorolná. Szintén külön kimutatást kért 

a képviselő-testület arról, hogy mennyi többletkiadást jelentene önkormányzati szinten, ha 

minden munkavállaló részére éve 200 Eft cafetéria kerülne megállapításra. Ezt a kimutatást is 

elkészítették. Látható, hogy súlyos többletet okozna ez a kiadás önkormányzati szinten. 

Jelenlegi pénzügyi helyzetben ezt nem tudják vállalni. Javasolta, hogy az Erzsébet utalványt 

vezessék be, havi nettó 5.000.-Ft értékben. Előzetesen ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi 

Bizottság, felkérte a Bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke közölte, a bizottság 4 órás vitát folytatott a 

költségvetésről, összességében 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolják az előterjesztést, 

azzal, hogy 15 %-os visszatartást irányozzanak elő a kiadásokból. Olyan javaslat is 

elhangzott, hogy konkrét összegeket állapítsanak meg intézményenként, de végül a 15 % 

mellett maradtak. A cafetéria és a béren kívüli juttatás dolgában is volt vita, de a polgármester 

úr által elmondottak szerint egyeztek. A konyha dolgában is nagy vita volt, önálló 

költségvetési intézményként fog tevékenykedni a konyha, ezáltal nem kell senkinek a 

közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni. Az iskolai költségvetésnél merült fel, hogy 
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kimaradt a tervezetből az iskolaotthonos oktatás szeptembertől esedékes része, ezt majd 

pótolja az intézmény. A Bizottság tárgyalásra alkalmasnak ítélte a tervezetet. 

 

Szobota Lajos rámutatott arra, hogy igyekeztek körültekintően és több oldalról megvizsgálni 

a költségvetés dolgait. Javasolta, hogy a kiadott tervezetet fogadják el azzal, hogy minden 

egyes feladat esetében a 15 %-os megtakarítást irányozzák elő, ezt a Pénzügyi Iroda 

folyamatosan ellenőrizze. Ez gyakorlatilag biztosítékot jelent arra, hogy ha az ÖNHIKI 

pályázat nem nyer, akkor a forráshiányt kezelhető szintre faragják. A köztisztviselők esetében 

alkalmazzák a cafetériát évi bruttó 200.000.-Ft összegben, a többi önkormányzati dolgozó 

esetében az Erzsébet utalvány kerül bevezetésre nettó 5.000.-Ft értékben. Az iskolától 

kerüljön ki az élelmezés, önálló költségvetési szervet hozzanak létre, melynek vezetésével 

bízzák meg a jelenlegi élelmezésvezetőt 2012. december 31-ig. Javasolta, hogy a 

költségvetésben szereplő üres álláshelyeket csak a képviselő-testület előzetes engedélyével 

tölthessék be az intézmények.  

 

Szél Miklós úgy gondolta, hogy elég lelkiismeretesen megpróbálta minden képviselő átrágni 

az anyagot, hiszen egy költségvetés meghatározza egy település jövőjét. Minimális volt a 

hitelállomány amit magunkkal hoztunk, kezelhető mértékű. Az iskolafelújítás beruházás 

végelszámolása még nem zárult le. A Bizottsági ülésen a 15 %-os fékre nemet mondott, mert 

tudja azt, hogy a teljes 15 % nem tartható. Félévkor értékelni szokták az eltelt időt. Mivel 

külön adószáma és bankszámlája lesz az intézményeknek, ez nagyon sok problémát fog 

okozni. Nagyon szorosan össze kell hangolni a munkavégzést. A költségvetés szerkezetében 

jó, ezzel a visszatartással remélik, hogy úgy alakul, ahogyan az előző években, és nem kell 

adósságállománnyal zárni az évet.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – megalkotta a 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletét Rudabánya 

Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. 

 

A 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy 2012. március 01-

től az iskolától kiszervezésre kerül a konyha, melynek működtetésére önálló költségvetési 

szervet hoznak létre Önkormányzati Konyha elnevezéssel. Önállóan működő költségvetési 

szerv lenne, melynek a vezetésével a jelenlegi élelmezésvezetőt bíznák meg 2012. március 01. 

napjától 2012. december 31. napjáig. Az Alapító Okirat részletes kidolgozásával bízzák meg 

jegyző urat. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2012. (II. 24.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Önálló költségvetési szerv létrehozása Önkor- 

  mányzati Konyha megnevezéssel 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Gvadányi József Általános Iskola és 
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Óvodában működő konyhát 2012. március 01. napjával 

kiszervezi. A feladat ellátására önálló költségvetési 

szervet hoz létre ÖNKORMÁNYZATI KONYHA 

elnevezéssel. 

Tevékenysége: közétkeztetési feladatok ellátása 

Székhelye: Rudabánya, Rákóczi u. 32. 

Jogállása: jogi személy. 

Típusa: önállóan működő költségvetési szerv. 

 

Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önálló 

költségvetési szerv alapításával kapcsolatos 

intézkedéseket, a törzskönyvi bejegyzéshez szükséges 

feladatokat végezze el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     tisztségviselők 

 

Szobota Lajos indítványozta, hogy a költségvetési szerv vezetésével a jelenlegi 

élelmezésvezetőt bízzák meg, melyről zárt ülésen döntsenek. 

 

A képviselő-testület az indítvánnyal egyetértett. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 

 

Szobota Lajos elmondta, a régi varroda épülete nagyon vizesedik. Volna lehetőség arra, hogy 

utólagos alapzatszigeteléssel orvosolják a problémát. Erre konkrét árajánlatot kaptak 997 Eft-

os összegben. Javasolta, hogy ennek a költségét a felhalmozási célú kiadásokból fedezzék. A 

tetőszerkezet esetleges kisebb javításait elvégzik. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2012. (II. 24.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Rudabánya, Petőfi u. 13. sz. alatti, nem lakás cél- 

  jára szolgáló ingatlan (régi varroda épülete) utó- 

  lagos alapzat szigetelése 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabánya, Petőfi u. 13. sz. alatti, nem lakás céljára 

szolgáló ingatlanában utólagos alapzat szigetelését 

végezteti el.  

A munkavégzésre 997.000.-Ft-ot irányoz elő a 2012. évi 

költségvetésének felhalmozási kiadások terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a munkavégzés 

megrendelésére. 
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Határidő: március 01. 

Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos közölte, tegnap délután kaptak információt arról, hogy az orvosi rendelő záró 

elszámolását a VÁTI elfogadta. Az iskolaberuházás hiánypótlásával kapcsolatban február 20-

ig vállalta a kivitelező a munkálatok elvégzését. A műszaki ellenőr arról tájékoztatta, hogy 

olyan eszközök kerültek beszerzésre, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, ezért azok 

beszerzésre sem kerülhetnek. Az új eszközök beszerzése, pótlása folyamatban van, legkésőbb 

a jövő héten egy végleges hiánypótlási jegyzőkönyv felvételére fog sor kerülni.  

 

Csehné Kovács Judit indítványozta, hogy a betöltetlen álláshelyekkel kapcsolatban zárt 

ülésen tárgyaljanak.  

 

Hadobás Sándor a közelgő március 15-i ünneppel kapcsolatos eseményekről tájékoztatta a 

jelenlévőket. 

 

Szél Miklós megköszönte az iskolai alapítványi bál rendezésében közreműködő önkéntesek 

munkáját. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést 11,15 

órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 


