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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2012. június 27-én, du. 

    14,00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 

 

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

   Papp András, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok. 

 

Tanácskozási joggal megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Csehné Kovács Judit igazgatóhelyettes 

  Szaniszló Judit intézményvezető 

  Takács Csaba ügyvezető 

 

Szobota Lajos polgármester 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./ A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a  Szobota Lajos 

     tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni polgármester 

     pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 6/2012. (IV. 02.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

 

2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) Szobota Lajos 

    önkormányzati rendelet módosítása     polgármester 

 

3./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Szobota Lajos 

     8/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelet módosítása   polgármester 

 

4./ Beszámoló a polgármester 2012. év I. félévében a Kazincbarcika Szobota Lajos 

     és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban polgármester 

     végzett tevékenységéről 

 

5./ Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Szobota Lajos 

     Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására  polgármester 

 

6./ Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 2011. évi üzleti  Takács Csaba 

     beszámolója        polgármester 

 

7./ Javaslat új Közbeszerzési Szabályzat elfogadására   Szobota Lajos 

          polgármester 
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8./ Javaslat Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárd hulladék- Szobota Lajos 

     gazdálkodási rendszer fejlesztése című KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011- polgármester 

     0005. azonosító számú pályázathoz szükséges testületi határozatok 

      meghozatalára 

 

9./ Pályázat kiírása a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft.  Szobota Lajos 

     ügyvezetői álláshelyére       polgármester 

 

10./ 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. A Start 

munkaprogramon belül folytatódtak a munkálatok. Az Ady úti árok helyreállítása megtörtént, 

tovább folytatódik a Dózsa Gy. utca felé a munka. A Gvadányi úton a gyógyszertár irányába 

elindították az árok építését. Továbbra is folytatódik az illegális szemétlerakók felszámolása. A 

munkálatok keretében körbekerítették a lerakóhelyek területét. Az egyik ilyen terület a 

szuhogyi út melletti, illetve a szemétteleppel szembeni rész. A lakosság részéről biztosan 

lesznek leleményes emberek, akik ezeket az akadályokat leküzdik, de mindent megtesznek 

annak érdekében, hogy megszűnjenek az illegális lerakók. Előkészítés alatt van a piactér 

kialakítása, a bányavíz elvezetését követően a parkoló kialakítását kezdik meg. Az útfelújítási 

projekt is halad, vannak olyan szakaszok, ahol már a profilok kialakítása megtörtént. 

Folyamatosan végzik a parkosítást. A varroda épületénél kialakítottak egy csapadékvíz 

elvezetési rendszert. A Kft. udvarán egy előtető készítése folyt, azok a gépek kerülnek 

elhelyezésre alá, amelyeket a Start munkaprogram keretében vásároltak meg. A Ruda-hotelben 

egy konferencia terem kialakítását végzik, melynek keretében egy ajtó került áthelyezésre. 

Június 30-val zárul a projekt. A Bányászati Múzeum épületében ablakcserét végeztek, illetve a 

külső részen támfalat építettek. Az elmúlt időszakban megtörténtek az óvodai-iskolai 

ballagások, tanévzáró ünnepségek. A Magyarországi Bányásztelepülések Egyesülete 

kihelyezett elnökségi ülést tartott városunkban. A bánya dolgaiban is változás történt, a 

felszámoló biztos 4-5 forduló után az eljárást lezárta és megegyezett a rudabányai Veres 

családdal a bánya értékesítéséről. Év végéig kell a teljes vételárat kifizetni. Ruda-vakolat Kft. 

néven fognak működni. Június 15-én megérkeztek a torontói egyetemisták. A jövő hónap 

közepén szeretnének egy szélesebb körű tájékoztatást adni az ásatás eredményéről. Az 

ÖNHIKI pályázatot több mint 120 millió forinttal nyújtották be, 8,3 millió forintot nyertek. 

Még egy eredményes pályázatról tud beszámolni, a Szociális Szolgáltató Központ felújítására 

benyújtott pályázati is sikeres, 99.900 Eft-ban nyert támogatást a fejlesztés.  

 

Szél Miklós érdeklődött, hogy a járások kialakítása hogyan fogja befolyásolni a pályázatot? 

 

Szobota Lajos elmondta, semmilyen információval nem rendelkeznek ez ügyben, illetve a 

meglévő társulásokkal kapcsolatban sem. Mi előtt aláírják a támogatási szerződést, rá fognak 

kérdezni. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgya: A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a 

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának 

szabályairól szóló 6/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosítása 
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Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Bizottság 

tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor a Pénzügyi- és Szociális Bizottság elnöke közölte, a bizottság elfogadásra 

javasolja az előterjesztést. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –, megalkotta a 9/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét a tiltott, 

kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 6/2012. 

(IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

A 9/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Második napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Bizottság 

tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor a Pénzügyi- és Szociális Bizottság elnöke közölte, a bizottság elfogadásra 

javasolja az előterjesztést. 

 

Szobota Lajos elmondta, az új Áht, valamint a Stabilitási törvény  jelentősen megváltoztatta a 

költségvetési készítési feladatokat. Az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegét határozatban kell megállapítani. Amikor a költségvetési rendeletet megalkották, akkor 

úgy döntöttek, hogy hitelt nem kívánnak felvenni, erről azonban határozatot nem hoztak. Ezt 

kérte most pótolni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

39/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Rudabánya Város Önkormányzat adósságot 

   keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötele- 

              zettségeinek megállapítása 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

saját bevételei összegét, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

három évre várható összegét a határozat mellékletét 

képező táblázatban bemutatottak szerint, változatlan 

formában jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –, megalkotta a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról. 

 

A 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 8/2012. (V. 02.) Önkormányzat rendelet módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Bizottság 

tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor a Pénzügyi- és Szociális Bizottság elnöke közölte, a bizottság elfogadásra 

javasolja az előterjesztést. 

 

Szobota Lajos elmondta, az előző napirendi ponthoz kapcsolódik ez a rendeletmódosítás. 

Kérte a képviselő-testület döntését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –, megalkotta a 11/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2012. (V. 02.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 

A 11/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Beszámoló a polgármester 2012. év I. félévben a 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 
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Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérte, akinek kérdése, 

hozzászólása van, tegye meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a polgármester 2012. év I. félévében 

  a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú  

  Önkormányzati Kistérségi Társulásban végzett 

  tevékenységéről 

 

Rudabánya Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 

polgármester 2012 évi I. félévben a Kazincbarcika és 

Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi 

Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolót 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A Társulási 

Szerződés módosítására azért van szükség, mert a régi Áht hatályát vesztette, új törvényt 

alkotott az országgyűlés. Ezek a változások kerülnek átvezetésre. Kérte a képviselő-testület 

döntését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülte 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú  

  Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 

  Megállapodásának módosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulási Megállapodásának módosítását az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
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Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a hozott döntésről a 

Társulást értesítse. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős:      polgármester 

 

Hatodik napirendi pont tárgya: Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 2011. évi üzleti 

beszámolója 

 

Előadó: Takács Csaba 

     ügyvezető 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérte, akinek kérdése, 

hozzászólása van, tegye meg. 

 

Takács Csaba szóbeli kiegészítésében kifejtette, a 2011-es év nagyon pozitív év volt. Sikerült 

egy olyan szerződést kötni az ÉRV-vel, hogy az általuk felbontott területek helyreállítását ők 

végzi. A tavaly évben 2 lakásfelújításban is részt vettek. A legnagyobb feladat azonban az 

orvosi rendelő felújítása volt, amelynek eredménye büszkeséggel töltheti el őket. Ezek a 

munkálatok a pénzügyi helyzetüket kellően stabilizálták és helyrebillentették. A felsorolt 

munkálatokon kívül elvégezték az orvosi lakás felújítását, szigetelését, kerítést építettek. 

Bővítették a szállórészt, melyre szűk 2 milliót költöttek. Az önkormányzattól az éves 

támogatást nem kapták meg teljes mértékben. A nyereségükből tudták ezeket a plusz 

feladatokat elvégezni, év végére azonban 6 millió forint negatív eredményt produkáltak. 

Leszögezte azonban, hogy a Kft-nek egyetlen fillér tartozása sincs. Egy nonprofit szervezetnél 

nem az eredmény produktuma a fontos.  

 

Hadobás Sándor a Bizottság elnöke arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ügyvezető úr 

bizottsági ülésen is elmondta szóbeli kiegészítését. A felvetett kérdésekre választ kaptak, 

elfogadásra javasolják a beszámolót. A bizottság köszönetét fejezte ki a 2011-ben végzett 

munkáért, különösen az orvosi rendelő tekintetében. 

 

Veres Lajos a Felügyelő Bizottság nevében közölte, megtárgyalták a beszámolót, hosszasan 

végignézték a vállalkozás oldali bevételeket. Lehet látni, hogy az önkormányzati támogatás 8 

millió forinttal csökkent. Kérte az ügyvezető urat,  hogy különösen a vállalkozás tekintetében 

adjon egy olyan tájékoztatást, hogy nagyságrendileg hová költötték a pénzeket. Azt a választ 

kapta, hogy szívesen válaszol a feltett kérdésekre. Azt is kérték, hogy a 100 Eft fölötti 

gépbeszerzésekről is kapjanak egy kimutatást. Összességében úgy látták, hogy az elmúlt év a 

kimutatott hiány ellenére is eredményes volt.  

 

Papp András a FEB pénzügyi szakemberéhez intézte kérdését. Szerinte mennyi volt a 

tényleges ráfizetés a 2011-es évben? 

 

Vinczéné Bodnár Irén kijelentette, a beszámolóból is kitűnik, hogy a tényleges ráfizetés 6.780 

Eft volt. 
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Papp András szerint ez az adat nem fedi a valóságot. Volt kezdő pénzkészlet 4 millió, 

befejező 1 millió. Itt vesztettek 3 milliót. Év elején volt 300 Eft tartozás, ez év végére 800 Eft-

ra duzzadt.  

 

Vinczéné Bodnár Irén rámutatott arra, hogy a követelése csökkent, behajtotta a kintlévőségeit, 

akkor nem veszteséget termelt. A veszteség abból adódott, hogy az önkormányzat nem adta 

oda teljes tervezett támogatási összeget.  

 

Papp András sokallta a közintézmények karbantartására kimutatott 19 millió forintot, melyből 

14,6 millió a bér. Arra lett volna kíváncsi, hogy mennyi a tiszta bérköltség és ezen kívül még 

mennyi bért fizetett ki pluszba. Az építőipari tevékenység bevételi részét is kevesellte. Érdekes 

lenne az a kimutatás, hogy a beruházásban mennyi volt a bérköltség. 

 

Takács Csaba elmondta, volt túlóra és történt megbízási díj kifizetése is. Ha hiányozna 6,7 

millió forint az önkormányzat vagyonából, akkor már itt kellene lennie a követeléseknek. 

 

Szél Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy a Kft. nonprofit szervezet, melynek tulajdonosa 

Rudabánya Város Önkormányzata. A pénzügyi szakembereken kívül nem hiszi, hogy értette 

valaki miről is van szó. Nem az a cél, hogy minél több adót fizessenek be az állam felé. 

Nyilvánvaló, hogy külső szakembereket is kellett a beruházásnál alkalmazni, hogy megfelelő 

minőségben készüljön el a munka. 

 

Takács Csaba hozzáfűzte, elsősorban rudabányai embereknek adtak plusz megbízást. 

 

Vaszily Csaba kérdezte, volt-e olyan bevétele a Kft-nek, amit az óvodában, iskolában történt 

karbantartásért kapott? Garanciális javítások történtek, melyeket a Kft. végzett el. Az 

intézmények karbantartására fordított összeget soknak találta.  

 

Takács Csaba elmondta, az előző Felügyelő Bizottsággal abban állapodtak meg, hogy a teljes 

évi munkabért és járulékokat a közintézmények karbantartásánál szerepeltetik. Szinte a bér 

viszi el az egész költséget. 

 

Szobota Lajos kérte, hogy döntsenek a beszámoló elfogadásáról az elhangzott kérdésekre adott 

válaszok, valamint az írásos beszámoló alapján. 

 

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

tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Rudabánya Városüzemeltető Nonprofit Kft. 

  2011. évi üzleti beszámolója 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2011. évi 

üzleti beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.  

 

Hetedik napirendi pont tárgya: Javaslat új Közbeszerzési Szabályzat elfogadására 

 

Előadó: Szobota Lajos 
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    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, új Közbeszerzési Törvény lépett hatályba, ezért szükséges új 

Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. A Szabályzatot Tarjányi Sándor közbeszerzési szakértő 

készítette. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, előzetesen a Bizottság megtárgyalta ezt 

a napirendet is, felkérte a bizottság elnökét ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor elmondta, a bizottsági ülésen a szakértő úr is részt vett, az elhangzott 

kérdésekre a válaszokat megkapták. A Bizottság javasolja a Szabályzat elfogadását. 

 

Vaszily Csaba véleménye szerint a 21. oldalon található 11-es pontban foglaltak nem 

egyértelműek. A felelősségi rend mit takar? Az összeférhetetlenség konkrétumait hogyan lehet 

meghatározni? 

 

Szél Miklós sajnálta, hogy Vaszily képviselő úr nem tudott jelen lenni a bizottsági ülésen, mert 

akkor a kérdéseit a szakértő úrnak tehette volna fel. Egy száz milliós nagyságrendű pályázat 

esetében megvolt a közbeszerzés, megvalósult a pályázat, majd egy utólagos ellenőrzés 

szabálytalanságot tár fel és 100 milliós kötelezettséget ró a képviselő-testület tagjaira. Ezt senki 

nem tudná saját erőből megfinanszírozni. Ez a szabályzat a polgármester úrnak sokkal nagyobb 

szabadságot ad, de polgármester úr ezt nem kívánja egy személyben vállalni. A döntést minden 

esetben a képviselő-testület hozza meg. A bizottság előkészít, a döntést a képviselő-testület 

hozza meg. A pályázatok zöme tartalmaz ilyen díjat, ha esetleg nem, akkor áldozzanak rá, hogy 

olyan céget kérjenek fel, aki jártas ebben a dologban. Külső cég megbízására ne sajnálják a 

pénzt. 

 

Szobota Lajos a feltett kérdésre válaszolva elmondta, olyan közbeszerzési szakértőt kell 

felkérni, aki rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással.  

 

Dr. Sallai Árpád az összeférhetetlenség kérdésére válaszolva kifejtette, mindig konkrét 

beszerzést, beruházást kell vizsgálni. Az adott munkát végzővel szemben nem lehet rokonsági 

kapcsolatban, nem lehet az önkormányzat érdekeivel ellentétes álláspontot képviselni. 

 

Szobota Lajos hozzáfűzte, a bíráló bizottság tagjai és a képviselő-testület tagjai is, mint 

döntéshozó, összeférhetetlenségi nyilatkozatot köteles tenni az adott közbeszerzés tárgyában. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új 

Közbeszerzési Szabályzat tartalmát megismerte, azt 

elfogadja.  

 

Felhívja a polgármestert a Szabályzatban foglaltak 

betartására. 
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Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

Nyolcadik napirendi pont tárgya: Javaslat Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárd 

hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése című KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005. azonosító 

számú pályázathoz szükséges testületi határozatok meghozatalára 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Társulás már nyert a tárgyi KEOP 

pályázaton, ahhoz azonban, hogy szerződést tudjanak kötni szükséges minden önkormányzat 

részéről testületi határozat meghozatala az 5 éves fenntartás vállalásáról, illetve azonos 

tárgyban az önkormányzatunk nem vesz részt más pályázatban. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési  

  szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése 

  című KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005. azonosító 

  számú pályázathoz szükséges határozat meghoza- 

  tala 

 

Rudabánya Város Önkormányzat tárgyi határozatával 

igazolja, hogy az üzemeltetési koncepció 

alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-7.1.1.1/2F/09-11. 

pályázati konstrukció keretében benyújtott „Sajó-Bódva 

Völgy és Környéke települési szilárd- hulladék-

gazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázati 

anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmányban (továbbiakban: RMT) feltüntetett adatok, 

információk a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben 

bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, 

díjképzést megismerte, elfogadta és annak betartását a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt 

befejezését követő minimum 5 évig. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését arról is, hogy nem vesznek részt azonos 

tárgyú másik pályázatban. 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési  

  szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése 

  című KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005. azonosító 

  számú pályázathoz szükséges határozat meghoza- 

  tala 

 

Rudabánya Város Önkormányzat tárgyi határozatával 

nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA 

OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került 1.1.1/09-11. 

kódszámú „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási 

rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra a Sajó-

Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás által beadott „Sajó-Bódva Völgy 

és Környéke települési szilárd hulladék-gazdálkodási 

rendszer fejlesztése” nevű, KEOP-1.1.1/2F/09-11. II. 

fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, 

projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálko-dás 

fejlesztése) Rudabánya település önkormányzata nem vesz 

részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Kilencedik napirendi pont tárgya: Pályázat kiírása a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit 

Kft. ügyvezetői álláshelyére 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az ügyvezető igazgató úrnak a 

kinevezése 2012. december 31. napjával lejár. Ezért szükséges ezzel a témával már foglalkozni, 

a pályázatot kiírni. A javaslatot mindenki megkapta, előzetes a bizottság tárgyalta, felkérte a 

bizottság elnökét ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor elmondta, a Bizottság hosszas vita után a képesítési előírásokról szóló 

kormányrendelet 19. 21-es pontjában foglaltakat javasolja beépíteni, az összeférhetetlenséget 

javasolják törölni, helyette előnyt élvez a településüzemeltetési gyakorlat. 5 éves szakmai 

gyakorlatot javasolnak, a vezetői gyakorlat kikötését nem javasolják. 

 

Papp András véleménye szerint a hivatkozott rendelet nagyon tágan fogalmaz, egyetemi vagy 

főiskolai szintű szakirányú műszaki vagy közgazdasági, vagy település üzemmérnöki 

szakképzettséget, vagy főiskolai szintű településfejlesztési- rendezési szakképzettséget írjanak 

elő.  

 

Dr. Sallai Árpád felolvasta a módosított határozati javaslatot. 
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Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Pályázat kiírása a Rudabányai Városüzemeltető  

  Non-profit Kft. ügyvezetői álláshelyére 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a Rudabányai Városüzemeltető Non-

profit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére. 

 

A kinevezés határozott idejű, 5 évre szóló, 

2013. január 01-tól 2018. december 31-ig. 

 

Az ügyvezető feladata:  

A Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft ügyvezetői 

feladatainak ellátása, a Kft. üzleti tervének elkészítése, 

feladatainak irányítása és összehangolása, ellenőrzés, 

koordinálás, gazdálkodási és költségtervek előkészítése. A 

Kft. által végzendő feladatok pontos meghatározását az 

Alapító Okirat tartalmazza. 

Az ügyvezető felelős a Rudabányai Városüzemeltető Non-

profit Kft. gazdaságos és eredményes működtetéséért. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: 

- egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú műszaki 

vagy közgazdasági szakképzettség, vagy település 

üzemmérnöki szakképzettség, vagy szakirányú 

továbbképzésben szerzett főiskolai szintű település 

fejlesztési – rendezési szakképzettség, 

- 5 éves szakmai gyakorlat 

- részletes, minden tevékenységre kiterjedő szakmai, 

szervezési – irányítási program, működési elképzelés 

leírása tevékenységi ágazatonként 

- szakmai önéletrajz 

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolata 

- B kategóriás jogosítvány 

 

Előnyt jelent: 

- Településüzemeltetési tevékenységben folytatott 

gyakorlat. 

- Amennyiben pályázó az elnyert ügyvezetői megbízáson 

kívül további vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

Bérezés megegyezés szerint, szolgálati lakás megoldható.  
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A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 15. 

Elbírálás ideje: A benyújtást követő első képviselő-

testületi ülés. 

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati 

kiírást a pályázati határidő előtt visszavonja, illetve a 

leadott pályázatokat indokolás nélkül eredménytelenné 

nyilvánítsa.  

 

A pályázatot zárt borítékban a bérigény megjelölésével az 

alábbi címre kell benyújtani: Rudabánya Város 

Önkormányzat Polgármestere Szobota Lajos 3733 

Rudabánya, Gvadányi J. u. 47. sz. A borítékon fel kell 

tüntetni:  

  „Pályázat a Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 

ügyvezetői álláshelyére”  

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat megjelentetésére 

az Észak-magyarországban és a Szuperinfóban. 

 

Határidő: július 15. 

Felelős:     polgármester 

 

Tizedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

Szobota Lajos elmondta, módosítani szükséges a 14/2012. (II. 24.) Kt. határozatunkat, 

melyben önálló költségvetési szerv létrehozásáról döntöttek. A módosítás abból áll, hogy nem 

kiszervezik az iskola alól, hanem új szervet hoznak létre. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: 14/2012. (II. 24.) Kt. határozat módosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy 14/2012. (II. 24.) Kt. határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

2012. március 01. napjával az étkeztetési feladatok 

ellátására új költségvetési szervet hoz létre 

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 

KONYHA elnevezéssel. 

Tevékenysége: közétkeztetési feladatok ellátása 

Székhelye: Rudabánya, Rákóczi u. 32. 

Jogállása: jogi személy. 

Típusa: önállóan működő költségvetési szerv. 

 



 13 

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 kérte a képviselő-testület döntését arra vonatkozóan is, hogy az ÖNHIKI II. 

fordulójára benyújtsák a pályázatot. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: ÖNHIKI II. ütem pályázat benyújtása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy pályázatot nyújt be az Önhibáján Kívül 

Hátrányos Helyzetbe Került Önkormányzatok 

támogatásának II. ütemére, a működési hiány csökkentése 

érdekében. 

 

Felhívja a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a pályázat 

benyújtására. 

 

Határidő: szeptember 5. 

Felelős:      polgármester, címzetes főjegyző 

 

Vaszily Csaba elmondta, tavaly ősszel volt egy felvetése a Sport út vasút felőli részével 

kapcsolatban, hogy nagyon gazos. Akkor kapott egy ígéretet, hogy amikor indul a „Vasutas 

program” rendbe teszik. Ez nem nagyon történt meg, ismét nagy a gaz azon a részen. 

Megkeresték a Takarékszövetkezet mellett lakók, 2 éve volt arról szó, hogy a buszmegálló és a 

takarékszövetkezet közötti részen közösen építenek kerítést. Az ott lakók többsége 

hozzájárulna ehhez a költséghez. Felül kellene vizsgálni, hogy van-e erre forrásunk? A 

munkaterv által kijelölt időpontokat nem nagyon sikerül tartani. Ebből adódik, hogy nem 

mindig tudnak jelen lenni. Azt kérte, hogy amennyiben más időpontban kerül az ülés 

megtartására, akkor korábban kapjanak értesítést az új időpontról. Körülbelül 2 éve 

foglalkoztak azzal, hogy a vakáció idejére futballozási területet jelölnek ki. Azt a minimális 

munkát fektessék bele, hogy tegyenek le 2 kaput és vágják le a füvet. A faluban és a település 

más részén is elég sok a patkány. Szeretné, ha a településen lenne egy nagyobb volumenű 

rágcsálóirtás.  

 

Papp András arra hívta fel a figyelmet, hogy a törvényi módosítások miatt 1-2 dologra fel kell 

készülni. Szét kell választani az óvodát az iskolától. 3 ajánlott időpont lenne a szétválasztásra: 

szeptember 01-e, december 30-a és január 01-e. Legkésőbb január 1-jén önálló iskolával és 

óvodával kell rendelkezni. Az óvodavezetői pályázatot is ki kellene írni. Ehhez jön az 

étkeztetés is. Kérdés még az is, hogy az étkeztetést ki fogja szervezni az iskolában? 

Amennyiben az állam, olyan étkeztetés kell biztosítani, ami számlaképes és ÁFA 

visszaigénylésre jogosult. Az iskolában lehetőség lenne étkező kialakítására. Mi lesz azzal a 
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helyiséggel? A Szociális Szolgáltató Központ esetében már tudják, mely települések kerülnek 

át másik járáshoz. Feladat csökkenés lesz vagy új intézményt kell létrehozni? Volt az igazgatói 

pályázattal kapcsolatban bírósági ítélet. Ezt megnézhetné-e, illetve hozzá kapcsolódó iratokat? 

A felsőtelekesi temetőben alkalmaznak egy közhasznú gondnokot. Itt is meg lehetne ezt 

valósítani.  

 

Hadobás Sándor arról tájékoztatott minden érdeklődőt, hogy a nyári szünetben az általános 

iskolás korú gyermekek részére minden nap reggel 8 órától délután 15 óráig lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy hasznosan töltsék el a szünidőt.  

 

Szobota Lajos válaszában kifejtette, a buszmegálló és a takarékszövetkezet közötti rész 

kerítésének rendbe tétele a piactér és a Szociális Szolgáltató Központ felújítása kapcsán fog 

megújulni. Igyekezni fog a munkatervben lévő tervezett időpontokat tartani. A szabadidő 

parkban van lehetőség futballozásra, illetve a régi teniszpályán is. A faluban játszótér illetve 

futballpálya kialakítására nem lát lehetőséget.  

 

Vaszily Csaba hozzáfűzte, az Ady út végén, a patak mellet ígérték, hogy kialakítanak egy 

területet. 

 

Szobota Lajos kérdezte, akkor most a patakot kerítsék el? A rágcsálóirtás ügyében az 

állatorvossal egyeztetni fog. A törvényi változásokkal kapcsolatban semmi konkrét 

információjuk nincs. Nem tudják azt sem, hogy a járási határokon útnyúló korábbi társulások 

hogyan fognak működni. A felsőtelekesi önkormányzat kérelemmel fordult az 

önkormányzatunk felé az étkeztetés biztosítása ügyében, de a jelenlegi helyzetben ezt nem 

tudják bevállalni. A temetőgondnok alkalmazása ügyében meg fogják nézni, találnak-e 

alkalmas embert.  

 

Dr. Sallai Árpád közölte, a Kormányhivatal képviselője minden iskolába, óvodába el fog 

látogatni. Amíg ez meg nem történik, addig nem lehet leválással, szétbontással foglalkozni. 

Július 01-vel meghozzák azokat a döntéseket, amelyek szükségesek az új önkormányzati 

hivatalok kialakításához. Hivatalok esetében járási átjárhatóság nincs. Kánó valószínűleg 

Putnokhoz fog tartozni, így kiválik a körjegyzőségből. Felsőtelekes, Alsótelekes, Ormosbánya 

és Rudabánya 5400 fővel fog új hivatalt kialakítani. Egy konferencián rákérdeztek a társulások 

dolgaira. Azt a választ kapták, hogy nem lesznek kötelező társulások. A szociális szféra 

esetében a szociális törvény fogja szabályozni az átjárhatóságot. Abszolút teljes a jogi 

bizonytalanság. Az új hivatalokat január 01-je után 60 nappal létre kell hozni.  

 

Szobota Lajos elmondta, vagy egy TÁMOP-os pályázat, melynek a címe „Egészségre nevelő 

és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színterek”. 100 %-os finanszírozású. 

Javasolta a pályázat benyújtását. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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49/2012. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: TÁMOP-6.1.2/11/1. kódszámú pályázat 

  benyújtása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy benyújtja a TÁMOP-6.1.2/11/1. 

kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok – lokális színterek” című pályázatot. A 

benyújtáshoz szükséges humánerőforrást és irodai hátteret 

biztosítja az önkormányzat. 

 

Határidő: július 20. 

Felelős:     polgármester 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos a nyílt ülést 16,45 órakor bezárta, a 

munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 


