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J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, 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:  

                         Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

                         Csehné Kovács Judit igazgató helyettes 

                         Szaniszló Judit intézményvezető 

                         Papp Andrea B-A-Z. Megyei Bányászattörténeti Múzeum intézményvezető 

     Tanácskozási joggal meghívott az ülés 1. napirendi pontjához: 

                         Dr. Méder Ibolya Hajnalka háziorvos 

                         Dr. Szatmári Piroska Háziorvos 

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:  

N a p i r e n d : 

T á r g y :                                                                                                         E l ő a d ó :  

1./ Beszámoló a Háziorvosi Szolgálatok működéséről                                    Háziorvosok 

                                                                                                                                                                                                                          

2./ Beszámoló a Gvadányi József Művelődési Ház, Könyvtár                        Hadobás Sándor              

     és Teleház működéséről                                                                                 mb. igazgató 

                                                                                                                           

3./  Javaslat Rudabánya Város Önkormányzat 2013. évi belső                        Szobota Lajos 

      ellenőrzési tervének jóváhagyására                                                             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, hogy sikeresen lezajlott a városnapi ünnepség. Az első ásványgyűjtő fesztivál is 

megrendezésre került - úgy érzi, sikeres volt. A fesztiválon megjelentek jelezték, szeretnék, 

ha ez a rendezvény máskor is megrendezésre kerülne. A városnap egy európai uniós pályázat 

révén, a testvérvárosok kapcsolattartása és művészeti kapcsolatok céljából valósult meg. Az 

ünnepségen többek között a testvérvárosok művészeti csoportjai is felléptek. A városnapi 

ünnepségről pozitív visszajelzések érkeztek. 

Megrendezésre került a IV. rudabányai mazsorett találkozó. A műsor nagyon színvonalas 

volt, az időjárás is kedvezett, sok érdeklődő volt. A mazsorett csoport jótékonysági bálját is 

megrendezték, ami jól sikerült. Köszöni a résztvevők támogatását, amiből fedezik a mazsorett 

csoport költségeit (ruhák, utazás stb.). 
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Októberben sor került a Gvadányi-hét megrendezésére, ami október 16-án koszorúzási 

ünnepséggel kezdődött, vetélkedőkkel folytatódott és a nemzeti ünnep eseményeivel 

fejeződött be. Október 11-én fogadták Risztov Éva hosszútávúszó olimpiai bajnoknőt. A 

gyerekeknek nagy élmény volt olimpiai bajnokkal találkozni.  

A városban folyó munkákkal kapcsolatban elmondta, hogy tartják magukat a Start 

munkaprogram tervezetéhez. Folyamatban van a közterületeken a csapadékvíz-elvezető árkok 

kialakítása, tisztántartása, a belterületi utak felújítása, a Temető út újrakövezése, a Dr. Görgő 

Tibor utca és a Dózsa Gy. utca kereszteződésénél egy támfal kialakítása. Megtörtént a Zöldfa 

utca és a kelecsényi út összekötő szakaszának a kavicsozása. Megkezdődött a piactér 

kialakítása – a vásártérről a faépületek bontása, a piactér kialakításához a földmérők által mért 

területek kijelölése. A munkálatok befejezéséig egy ideiglenes piacot hoznak létre. 

Ezután a temetők takarítása kerül sorra, lombok összegyűjtése és elszállítása (természetesen a 

közterületekről is). 

Korábban megtörtént az iskola kerítésének a festése és a kerítés egy részének felújítása, a 

épület hátánál a rossz drótkerítés kicserélése.  

 

Első napirendi pont tárgya: Beszámoló a Háziorvosi Szolgálatok működéséről        

Előadó: Dr. Méder Ibolya Hajnalka 

              Dr. Szatmári Piroska háziorvosok        

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.           

Szobota Lajos köszöntötte Rudabánya háziorvosait, Dr. Méder Ibolya Hajnalkát és Dr. 

Szatmári Piroskát.    

Az 1. sz. orvosi rendelő MÉDER Betegellátó és Szolgáltató Bt. előterjesztője Dr. Méder 

Ibolya Hajnalka, az írásos előterjesztést leadta. Megkérdezte a doktornőt, hogy az írásos 

anyagot kívánja-e szóban kiegészíteni. 

Dr. Méder Ibolya Hajnalka tájékoztatta a megjelenteket, hogy az influenza elleni 

oltóanyagok november 6-án érkeznek, és 7-étől lehet oltásra jelentkezni.     

Szobota Lajos megkérdezte a képviselő-testületet, van-e valakinek az előterjesztéssel 

kapcsolatban észrevétele, javaslata?      

Szél Miklós köszönetét fejezte ki a doktornőnek és csapatának lelkiismeretes munkájukért. 

Erőt, egészséget kíván a további munkájukhoz. 

Veres Lajos elmondta, az a szóbeszéd járja, hogy a doktornő a közeljövőben elmegy 

Rudabányáról. Megkérdezte, hogy ez igaz-e.  

Dr. Méder Ibolya Hajnalka válasza: jövő év június végén nyugdíjba vonul, azután ő és 

családja elhagyják Rudabányát. 

Szobota Lajos megkérdezte, hogy az 1.sz. rendelővel kapcsolatban van-e még valakinek 

kérdése? 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

Szobota Lajos tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2.sz. orvosi rendelő a DEDIPTAMO 

Bt. előterjesztője Dr. Szatmári Piroska, az írásos előterjesztést leadta. Megkérdezte a 

doktornőt, hogy az írásos anyagot kívánja-e szóban kiegészíteni. 

Dr. Szatmári Piroska nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. 

Szobota Lajos megkérdezte a képviselő-testületet, van-e valakinek az előterjesztéssel 

kapcsolatban kérdése. 
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Szögedi Szabolcs megkérdezte, hogy a testnevelés óra alól a felmentés hogyan működik? 

Másik kérdése: milyen esetben indokolt szabadidős sportnál, testedzésnél orvosi vélemény, 

ellenőrzés? Azt szeretné még megtudni, mi van olyankor, ha egy gyerek jár a konditerembe 

edzésre, miközben testnevelésből fel van mentve? 

Dr. Szatmári Piroska a kérdésre válaszolva elmondta, csak néhány gyerek van felmentve 

testnevelés óra alól – különböző okok miatt. Van egy-két eset, amikor betegség miatt nem 

lehet terhelni a gyereket. A többi esetben a felmentett gyerekek gyógytornán vesznek részt. 

Sok esetben felmentett gyereknek is lehet a konditeremben edzeni, attól függően, hogy milyen 

egészségi problémája van. Erre oda kell figyelni. Fontosnak tartja elmondani, hogy a 

konditermekben országszerte testépítés folyik, amihez különböző vegyszereket használnak. 

Ezek nagyon veszélyesek. A fiataloknak tetszik, hogy látványos izmuk fejlődik, de a 

következmény szomorú és súlyos. Ez a látványos izomzat csak ideig-óráig tart, utána 

leépülnek. Azért látványosak, mert mind „műanyagokkal” vannak feltöltve (különböző 

fehérje koncentráció hatása). 

Szél Miklós javasolta, hogy a heti rendszerességgel járó fiatalokat csak sportorvosi 

engedéllyel engedjék be a konditerembe. 

Dr. Méder Ibolya Hajnalka megjegyezte, hogy a súlyemelésnél nagyon fontos az 

odafigyelés, mert a túlzott megterhelés súlyos gerincsérüléseket is okozhat. 

Kovácsné Szalai Krisztina megköszönte a rugalmas és nagyon jó, hatékony együttműködést, 

ami az önkormányzat és a két háziorvosi szolgálat között kialakult. Külön köszönetet mondott 

azért, amit az év elején a DEDIPTAMO Bt-vel közösen bonyolítottak, ugyanis 129 embernek 

a foglalkozás egészségügyi vizsgálatát kellett megoldani. Sikerült úgy szervezni, hogy április 

elsejével a 129 fő munkába tudott állni. 

Közös együttgondolkodásra kérte a két háziorvost és a képviselőket. A két védőnő közül az 

egyik anyai örömök elé néz. A másik védőnő Bednárné Veréb Edit vállalta a helyettesítést, de 

ez csak egy ideig lehetséges, három évig sajnos nem. Arra kérte a két háziorvost és a 

képviselő-testület tagjait, hogy ha valakinek az ismeretségi körében van olyan, aki  védőnői 

diplomával rendelkezik és nem dolgozik, jelezze az önkormányzat felé. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Szobota Lajos javasolta, hogy a beszámolókat fogadják el. 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

73/2012. (X.26.) Kt. határozat 

Tárgy: Beszámoló a háziorvosi szolgálatok működéséről 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

háziorvosi szolgálatok működéséről szóló beszámolót 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

 

 



 4 

Második napirendi pont tárgya: Beszámoló a Gvadányi József Művelődési Ház, Könyvtár 

és Teleház működéséről 

Előadó: Hadobás Sándor 

              mb. igazgató 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.     

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A művelődési ház 

megbízott vezetője jelen van. Megkérdezte az igazgató urat, az írásos beszámolót kívánja-e 

szóban kiegészíteni?      

Hadobás Sándor köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, mivel az írásos beszámolót csak a 

képviselő-testület tagjai látják, ezért a lakosság felé röviden ismertetné az ott leírtakat. Az 

ismertetés után kiegészítésképpen elmondta, hogy négy kisebb csoport is elkezdte működését 

a művelődési házban. Rudabányán nincsen zenekar, régóta szeretnék, ha lenne, kéri, ha valaki 

valamilyen hangszeren elfogadható módon tud játszani, jelentkezzen. Ha bármilyen 

rendezvény van Rudabányán, mindig messziről kell hozni a zenészeket. 

Megemlítette, hogy a testvérvárosokban, Dobsinán és Borszéken is tapasztalta, hogy helyi 

újságot adnak ki a településen történt eseményekről. Rudabányán képújság formájában 

tájékoztatják a lakosokat a fontosabb eseményekről, de szerinte ez nem elég. Nyomtatott 

formában hasznos szolgálatot tenne. Az újságban megjelenhetnének irodalmi tevékenységet 

folytató helyi lakosok írásai. Ez elindulása lehetne tehetséges írói, költői pályafutásuknak is. 

Szobota Lajos megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. 

Vaszily Csaba hiányolja Rudabánya életében a szervezett színházlátogatásokat. Régen 

buszokat lehetett megtölteni emberekkel, akik színházba mentek Rudabányáról. 

Hadobás Sándor elmondta, már voltak próbálkozások, például ez év áprilisában is 

meghirdették, hogy egy buszra való közönséget „összeszedjenek”, de mindösszesen csak 3 

jelentkező volt. Nincs nagy érdeklődés. Aki megteheti, elmegy saját szervezésben kocsival. 

Probléma az is, hogy a színházak csoportok számára nehezebben adnak jegyet. A jegyek 

különböző helyekre szólnak, így a csoport nem tud egy tömbben helyet foglalni. A 

színdarabok is olyanok mostanában, hogy a legtöbb embert nem nagyon érdekli. 

Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el. 

Szobota Lajos kérte, aki a művelődési ház, könyvtár és teleház működésével kapcsolatos 

beszámolót elfogadja, szavazzon.  

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással – 

ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

74/2012. (X.26.) Kt. határozat 

Tárgy: Beszámoló a Gvadányi József Művelődési Ház, 

Könyvtár és Teleház működéséről 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Gvadányi József Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház 

működéséről szóló beszámolót megtárgyalta, az 

elfogadja.  
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Harmadik napirendi pont tárgya: Javaslat Rudabánya Város Önkormányzat 2013. évi belső 

ellenőrzési tervének jóváhagyására 

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezte a 

képviselő-testületet, az előterjesztésben szereplő belső ellenőrzés javaslat tárgyát 

elfogadhatónak találja-e a testület, vagy van másik javaslat? Ez csak egy terv, évközben van 

lehetőség a módosításra.  

Kovácsné Szalai Krisztina elmondta, mindenki tudja, hogy december 31-ével a kistérségi 

társulások megszüntetésre kerülnek. A belső ellenőrzési csoport a kistérségi társuláson belül 

végzi ezt a feladatot. A kistérségi társulásban részt vevő 32 település polgármestereinek az az 

álláspontja, hogy a belső ellenőrzési csoportot valamilyen formában meg kell tartani, hiszen a 

belső ellenőrzésre szükség van. Ez a kontroll kell az intézmények, önkormányzatok 

működésében. Ennek a feladatnak a megoldásán dolgozik most mindenki, hogy hogyan 

legyen megoldva 2013-ban a belső ellenőrzés. Az is felmerült javaslatként, hogy beépülnek a 

kazincbarcikai polgármesteri hivatal szervezetébe. Ezt azonban nem szeretnék a többi 

települések, mert Kazincbarcika ezt, mint szolgáltatást nyújtaná a többi településnek, és így 

nem biztos, hogy anyagilag annyiba kerülne, mint most.  

Az ellenőrzési témakörökből látható, hogy ez nem olyan mélyreható pénzügyi ellenőrzést 

javasol, mint azt az elmúlt években megszokták. Ennek az az oka, hogy még nem tudják mi 

lesz a következő évben. Nem lehet tudni, hogyan fognak működni a közös hivatalok, mi lesz a 

társulásokkal, remélik, ez év végéig kiderül. November 15-éig a belső ellenőrzési tervet el 

kell fogadni. Ahogy a polgármester úr is említette, ez csak egy javaslat. Jövőre év közben, ha 

esetleg a testület úgy dönt, lehet módosítani, mint ahogy ebben az évben is volt rá példa. 

Szobota Lajos megkérdezte, hogy a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban van-e valakinek 

kiegészíteni valója? Javasolja, hogy a jelenlegi formában fogadják el. Az elkövetkezendő 

időben lesz mód a változtatásra. 

Kérte, aki a 2013. évi belső ellenőrzési tervvel egyetért, szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                           75/2012. (X.26.) Kt. határozat 

Tárgy: Rudabánya Város Önkormányzat 2013. évi belső 

ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

határozat mellékletét képező 2013. évi belső ellenőrzési 

tervet jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

Negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 
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Szobota Lajos elmondta, hogy a napirendben indítványok, javaslatoknál szerepel: javaslat a 

Buda Chas Brókerháznál letétbe helyezett részvények értékesítésére 

Ezzel a napirenddel a képviselő-testület már korábban foglalkozott, hétmillió-hétszázezer 

forint értékben kapott az önkormányzat részvényt. A részvény értéke időközben nagyon 

lecsökkent, az ára tíz forint részvényenként. A jelenlegi információk szerint 500-510.- Ft 

értéken van, de a Buda Chas sem tudott konkrét árat mondani. Mivel konkrét ár nem hangzott 

el, és van egy olyan információ is, hogy az állam belép az energia szektorba, és valószínű, 

hogy ezeket az értékpapírokat névérték formájában visszavásárolja, arra hívták fel a 

figyelmet, ha lehet, akkor ne döntsenek most. Javasolja, hogy várjanak ki. 

Szél Miklós egyetért a halasztással. Ha ennyi évet vártak, akkor az állami szerepvállalásig 

várjanak egy kicsit, hátha anyagilag jobban jönnek ki.  

Szobota Lajos tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az indítványok, javaslatok napirendi 

pontnál szerepel még: Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésére érkezett ajánlatok 

értékelése. 

Az árajánlatokat mindenki megkapta. Szociális városrehabilitációra van pályázati lehetőség, 

de ha nem rendelkeznek IVS-el és akcióterületi tervvel, akkor a pályázatot nem lehet 

benyújtani. Kéri, hogy a megadott árajánlatoknál vegyék figyelembe egyrészről az árajánlatot, 

másrészről pedig a vállalási határidőt. Tehát ki az, aki tulajdonképpen magát a stratégiát, az 

akciótervet és a pályázatot is el tudja készíteni a megadott határidőig. Négy árajánlat érkezett. 

Papp András a Borsod Tender árajánlatát tartotta a legjobbnak, ha engednének egy kicsit az 

árból. 

Kovácsné Szalai Krisztina elmondta, az a kérdés, hogy a képviselő-testület akar-e pályázni 

szociális rehabilitációs pályázatra, mert hogyha nem, akkor nem sürgős most döntést hozni.  

Szobota Lajos megjegyezte, hogy a mai nappal is érkeztek árajánlatok. Ebben dönteni most 

nem tudnak, mivel felmerültek kérdések, melyeket tisztázni kell. Javasolja, hogy egy 

rendkívüli ülés keretében tárgyalják újra. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt napokban kaptak egy e-mailt az 

Emberi Erőforrások Minisztérium Kultúrpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkártól, ami a 

közgyűjteményekkel kapcsolatos. Arról van szó, hogy a Megyei Múzeum tagintézményei a 

települési önkormányzatok tulajdonába kerülnek. Az értesítés ennek az átadás - átvételi 

eljárásáról szól. Gyakorlatilag megszűnik a megyei fenntartás, minden egyes múzeum az adott 

helyi önkormányzatokhoz fog kerülni fenntartás tekintetében. Azt még nem lehet tudni, 

mekkora összeggel fognak hozzájárulni az intézmények fenntartásához. A megállapodási 

szerződés - tervezet is csak a jelenlegi állapotra tér ki, ami nem teljes, mert vannak újabb 

kimutatások. A képviselő-testületnek arról kellene döntenie, elvileg az önkormányzat 

hozzájárul ahhoz, hogy kezelésre átvegyék a múzeumot. 

Kovácsné Szalai Krisztina megjegyezte, a megállapodás-tervezet  elfogadásáról kell dönteni, 

mert azt törvény írja elő, hogy az önkormányzatoknak alapfeladata lesz a múzeumok 

működtetése. 

Szobota Lajos megkérdezte, egyet ért-e a testület a megállapodás tartalmával? Kérte a 

képviselő-testület döntését. 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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76/2012. (X.26.) Kt. határozat 

Tárgy: A B-A-Z. Megyei Bányászattörténeti Múzeum 

átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás 

véleményezése, tudomásul vétele 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

B-A-Z. Megyei Bányászattörténeti Múzeum  

(Rudabánya, Petőfi u. 24.) átadás-átvételével kapcsolatos 

megállapodást véleményezte, annak tartalmát tudomásul 

veszi. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

Kovácsné Szalai Krisztina tájékoztatta a képviselő-testületet, - mint ismeretes - a könyvtár 

számítástechnikai fejlesztésére pályázaton nyertek majd 8 millió forintot. A beszerzésnek 

december 31-ig meg kell történnie, február 28-ával zárul a projekt. Az eszközvásárlás szállítói 

finanszírozású, az önkormányzatnak áfát sem kell fizetni. Az ajánlattételi felhívás elkészült, 

november 8-a az ajánlatok beérkezési határideje. Javasolta, hogy a Telvice Kft-től, a 

Microchip Kft-től, és az Irodagép Kft-tól kérjenek be ajánlatokat.. 10 db PC-ről van szó, 

illetve könyvtári szoftver, vírusírtó szoftver, irodai csomag, laptop, monitor, lézernyomtató, 

szkenner, szünetmentes tápegység és olyan gép is tartozik bele, ami a látássérültek 

könyvolvasását támogatja. 

Szobota Lajos megkérdezte a képviselő testületet, egyetért-e azzal, hogy a három cégtől 

kérjenek árajánlatot? 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

77/2012. (X.26.) Kt. határozat 

Tárgy: TIOP-1.2.3-11/1. könyvtárpályázat Ajánlattételi 

   felhívás megküldése 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

TIOP-1.2.3-11/1. azonosító számú pályázattal 

kapcsolatban, mely a Könyvtár számítástechnikai 

fejlesztését célozza, az Ajánlattételi Felhívást az alábbi 3 

cégnek küldi meg. 

1. TELVICE Kft. Budaőrs 

2. Mikrochip Kft. Székesfehérvár 

3. Irodagép Kft. Kaposvár 

Határidő: azonnal 

Felelős:      polgármester 

Szobota Lajos tájékoztatta a testületet arról, hogy a számítástechnikai eszközök a 

könyvtárnak abban a helyiségében lennének elhelyezve, ahol valamikor szakszervezeti iroda 
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működött, jelenleg a nyugdíjas bányász szakszervezet használja, nekik másik irodahelyiséget 

fognak biztosítani. 

Kovácsné Szalai Krisztina kérte a képviselő-testületet, hogy a helyi adókkal kapcsolatos 

döntéseket ne a decemberi testületi ülésen tárgyalják, hozzák előre novemberre. Ha a 

képviselő-testület úgy dönt, hogy emelni kívánja az adót, vagy új adónemet vezet be, akkor a 

rendeletet december 2-ig ki kell hirdetni, máskülönben január elsejétől nem tudnák azt 

bevezetni. 

Másik tájékoztatása: már korábban a jegyző úr is említette, hogy változott az élelmiszerlánc 

és a hatósági felügyeletről szóló törvény. Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati 

rendeletben nem szabályozható, nem korlátozható. A novemberi testületi ülésre elő fogják 

készíteni a helyi állattartási rendelet módosítását, hogy a törvénynek megfeleljenek. 

Vaszily Csaba felvetette, hogy a körforgalom középső kövezését kb. négy hete a közútkezelő 

elkezdte felújítani. Ez a felújítás nem jól sikerült, rosszabb lett, mint volt. Ezt jelezte is akkor 

az önkormányzat felé. Kérdése, sikerült-e felvenni a közútkezelővel a kapcsolatot ezzel a 

problémával kapcsolatban? 

Második kérdése: A Kft. sok illegális szemétlerakót felszámolt. Észrevette, hogy valakik a 

gázfogadó telep mellé hordják a hulladékot. Kérdése, ezt a területet le lehetne-e zárni 

sorompóval, hogy ne alakuljon ki ott újabb illegális szemétlerakó hely? 

Harmadik kérdése: a háziorvosi beszámolóból kitűnik, hogy a Sivák Bt. annak ellenére, hogy 

inkasszó joggal rendelkezik, nem fizeti ki időben az ügyeletet adó orvosok munkabérét. 

Szerinte ez a szolgáltatás minőségére is nagyban kihat. 

Utolsó dolog, amit még meg szeretne kérdezni: Az iskola beruházásával kapcsolatban ígéretet 

kaptak a tervező és a minőségellenőrző cég megkeresésére, hogy a néhány millió forint 

anyagi hátrányt okozó dologban vállalnak-e ők valamennyi részt. Erre a kérdésre a mai napig 

nem érkezett válasz. 

Szobota Lajos a körforgalom kövezésével, aszfaltozásával kapcsolatban elmondta, hogy az 

aszfaltozást elvégezték, ott a kövek, kiforgásával van továbbra is probléma. A hivatal írásos 

formában ezt jelezte a közútkezelő felé. 

Az illegális szemétlerakóval kapcsolatban elmondta, hogy az a gázszolgáltató területe, ezért a 

lezárása bonyolult lenne. 

Harmadik kérdésre a válasza: Az, hogy a Sivák Bt. nem fizetett időben, valószínű arra az 

időszakra vezethető vissza, amikor az önkormányzatok késedelmesen fizettek (ezért a doktor 

úr is később fizetett). Amióta döntés született, hogy Rudabánya Város kifizeti a számláját, (és 

véleménye szerint a kifizetés mindig idejében megtörténik) nem lehet akadálya annak, hogy a 

munkabéreket idejében kifizessék. Utána fog nézni a dolognak, mert véleménye szerit mindig 

időben kifizetik a Sivák Bt. számláját.  

Az iskola beruházásával kapcsolatban: a dolog egy éve húzódik. A VÁTI ellenőrzése még 

januárban megtörtént. Azóta feltártak olyan hiányosságokat, amelyek a kivitelezésnek, illetve 

a tervezésnek is minősíthető hiányosságként. Az eddigi megkeresésekre válasz nem érkezett. 

Időközben a budapesti VÁTI megszűnt, MAG Zrt. néven vette át egy cég ezeknek a 

beruházásoknak a kezelését. Több utánajárás után előkeresték a régi iratokat. A mai napon 

érkezett egy levél a MAG Zrt-től, amelyben kérik, módosítsák a beruházás költségvetését, 

továbbá a szerződéskötés módosítását is kell kérni, hogy a kifizetés létrejöjjön. Ez megint egy 

időhúzás. 

Tájékoztatta még a megjelenteket, hogy az idősek napja rendezvénysorozatot novemberre 

tervezik. Az idősek kérését figyelembe véve november második felében kerülne sor a 

rendezvényre. 
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A Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázatot benyújtók közül jelen 

van Papp András és Budai Sándor, megkérdezte tőlük, hogy a pályázatukat nyílt vagy zárt 

ülésen tárgyalja-e a képviselő-testület. 

 

Pályázók egyhangúlag kérték, hogy a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja a 

napirendet. 

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

ülést 16,30 órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott.  

 

            K. m. f. 

Szobota Lajos                                                                                       Dr. Sallai Árpád  

polgármester                                                                                        címzetes főjegyző 

                 megbízásából 

 

 

 

 

 

         Kovácsné Szalai Krisztina 

                aljegyző                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


