
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 26-án,  

              du. 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Gvadányi József Művelődési Ház Rudabánya 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Bartháné Béres 

Zsuzsanna, Hadobás Sándor, Szél Miklós, Vaszily Csaba képviselő- testületi tagok, 

összesen 6 fő. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Szögedi Szabolcs képviselő-testületi tag  

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

            Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

                       Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző  

           Takács Lászlóné Gazdasági és Pénzügyi Osztály vezetője 

           Sebestyén Mónika Bóbita Óvoda vezetője 

           Szaniszló Judit Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezető     

            

   

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. Szögedi Szabolcs képviselő-tag 

távolmaradásukat előre jelezték. Javaslatot tett a rendkívüli testületi ülés napirendi pontjára, 

melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

1) Javaslat Rudabánya Város Település-rendezési, szerkezeti terv, valamint a Helyi 

Építési Szabályzat elfogadására 

Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester 

 

2) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadására 
Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester  

 

    3)    Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére benyújtott 

pályázatok véleményezésére, intézményvezető választása 

Előadó: Szobota Lajos 

                         polgármester 

 

4)  Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 
 

1) Első napirendi pont tárgya:  Javaslat Rudabánya Város Település-rendezési, 

szerkezeti terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat elfogadására 

 

        Előadó: Szobota Lajos 

        polgármester 



 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

Szobota Lajos polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a település rendezési, 

szerkezeti tervet, valamint a Helyi Építési Szabályzatot már többször tárgyalta a képviselő-

testület, valamint Bizottsági ülésen és Lakossági fórumon is tárgyalták. 

2012.12.15. napján a képviselő-testület véglegesnek tekintette az akkor kiadott 

Városrendezési Tervet. Ezt követően került sor a szakhatósági állásfoglalások beszerzésére. 

Most már teljes a terv. 

A rendelet belépési határidejére 2013. augusztus 01 napját javasolja, rendelkezéseit viszont 

2014. január 01 napjától kell alkalmazni, hogy legyen ideje a lakosságnak felkészülni a 

HÉSZ-ben foglaltakra. 

 

Kérte a Képviselő-testületet, hogy a Helyi Építési Szabályzat elfogadásáról döntsenek. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

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

tartózkodás nélkül – megalkotta a 8/2013. (VII.29.) Önkormányzati rendeletét a Helyi Építési 

Szabályzat elfogadásáról.  

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy a Város Település- rendezési, szerkezeti 

tervéről  szintén határoznia kell a képviselő-testületnek. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

62/2013(VII.26) határozata a Rudabánya Város 

közigazgatási területe településszerkezeti tervének 

jóváhagyásáról 

 

          Rudabánya Város Településszerkezeti Tervének és      

          Településszerkezeti Terv Leírásának megállapítására. 

 

     A Képviselő-testület a tárgyi előterjesztést megtárgyalta  

     és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontjában 

     kapott felhatalmazás alapján a következő döntést hozza: 

 

1. Rudabánya Város Településszerkezeti Tervét a  



                                                       LA-URBE Építész Iroda Kft. által készített és a jelen 

                                                       határozat 1. mellékletét képező T-1 jelű Településszerkezeti 

                                                      Terv szerint, a Településszerkezeti Terv Leírását a jelen  

                                                      határozat 2. mellékletét képező leírás szerint állapítja meg. 

 

                                                        Felelős: polgármester 

                                                        Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

2. A településfejlesztési, településrendezési 

tevékenységek engedélyezése során az 1. pontban 

megállapított Település-szerkezeti Tervben és az 

elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti 

Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell 

alkalmazni. 

 

                                                          Felelős: polgármester 

                                                          Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

3. Rudabánya Nagyközség Településrendezési 

koncepciójának elfogadására hozott 82/2000.(XI.24.) 

sz. határozatát, valamint a Rudabánya Város 

Településszerkezeti Tervének módosítására hozott, 

4/2011.(I.21.) sz határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

                                                             Felelős: polgármester 

                                                             Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.  

 

Második napirendi pont tárgya Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia                    

elfogadására 

 

     Előadó: Szobota Lajos 

        polgármester  

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.  

             

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiát is már 

többször tárgyalta a képviselő-testület. Pontosítások merültek fel a stratégiával kapcsolatban. 

Ezek a pontatlanságok információi alapján átvezetésre kerültek. Vaszily Csaba képviselő 

testületi tagnak volt még néhány észrevétele, melyek a testületi ülés előtt pontosításra 

kerültek. 

Ezek lényegében csak számszaki módosítások, a stratégiát érdemben nem érintik. 

Javasolja a pontosítások átvezetésével a stratégia elfogadását. 

 



Hadobás Sándor képviselő testületi tag megköszönte a többi képviselőnek a munkáját 

abban, hogy a hiányosságokat segítettek feltárni és kijavítani. Felhívta a figyelmet arra, hogy 

a Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról nem szabad a jövőben megfeledkezni. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy a következő évi Munkatervbe bele fog kerülni 

az IVS felülvizsgálata is. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

        

                     

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

63/2013(VII.26) határozata  

Rudabánya Város 

Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 

jóváhagyásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testülete 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Borsod Tender 

Tanácsadó, Tervező és Szolgáltató Kft által készített,Rudabánya 

Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. 

 

                                                Felelős: polgármester 

                                                Határidő: azonnal 

 

Harmadik napirendi pont:  Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői 

álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére, intézményvezető választása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester            

 

             

Szobota Lajos polgármester tájékoztatást adott arról, hogy 3 pályázat érkezett be határidőre. 

A pályázatok felbontása megtörtént. A felbontás után minden képviselő értesítve lett arról, 

hogy a pályázati anyagokat a Hivatalban megtekinthetik. 

A pályázat bontása során az ott lévő ad hoc bizottság formai szempontból értékelte a 

pályázatokat. 

Felkéri Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőt, hogy a bontás eredményéről tájékoztassa a 

jelenlévőket:  



Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott a pályázati kiírással 

kapcsolatban elmondta, hogy pályázati feltételként a magyar állampolgárság is meg lett 

határozva, de ez a feltétel már nem lehet kitétel csak köztisztviselők esetében. Nem volt a 

pályázatra olyan jelentkező, akit ez a feltétel érintett volna. 

Július 17-én került sor a Hivatalban a pályázatok felbontására. Határidőre beérkezett három 

pályázat. 

Kispál Balázsné május 30-án 

Szaniszló Judit június 17-én 

Szabóné Dobi Andrea június 19-én nyújtotta be pályázatát. 

A felbontást követően a bizottság megvizsgálta, hogy ki milyen feltétellel rendelkezik és, 

hogy milyen dokumentumok lettek csatolva a pályázatokhoz. 

Kispál Balázsné mint első pályázónál azt tudta a Bizottság megállapítani, hogy szakirányú 

szakképzettséggel nem rendelkezik, szakmai gyakorlatot nem igazolt, szociális szakvizsgával 

nem rendelkezik. 

Szanilszó Judit minden pályázati kiírásnak megfelelt, szakvizsgával rendelkezik.  

Szabóné Dobi Andrea is rendelkezik szakirányú szakképzettséggel valamint szakmai 

gyakorlattal. Szakvizsgával nem rendelkezik, de nyilatkozott annak letételéről. 

Mindezeket figyelembe véve a Bizottság azt tudta megállapítani, hogy két érvényes pályázat 

érkezett be a Képviselő-testülethez.  

Szobota Lajos polgármester megkérdezte a pályázókat, hogy tudomásul veszik-e a bontás 

eredményét? 

Kispál Balázsnénál elmondta, hogy úgy emlékszik, hogy a pályázati kiírásban nem szerepel 

feltételként a szakirányú végzettség. 

Szobota Lajos polgármester megkéri Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőt, hogy a pályázati 

kiírás feltételeit olvassa fel, melyek az alábbiak: 

Pályázati feltételek: 

      Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SzCSM. rendelet 3. sz. melléklet szerinti szakirányú 

szakképzettség, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet I. rész I/1. pontja 

szerinti képesítés,  

       Gyermekvédelem, ill. a szoc. ellátás területén végzett szakmai gyakorlat - 

Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

    szociális szakvizsga, vagy ennek hiányában a kinevezést követő 2 éven belül  

történő megszerzésének a vállalása  

       Magyar állampolgárság 

       Büntetlen előélet 



 

Szobota Lajos polgármester megkérdezi a két érvényesen pályázótól, hogy nyílt vagy zárt 

ülésen kívánják-e a meghallgatást folytatni.  

Szaniszló Judit a Szociális Szolgáltató központ vezetője zárt ülésen kívánja a meghallgatást 

tovább folytatni.  

Szabóné Dobi Andrea pályázó szintén zárt ülésen kívánja tovább folytatni a meghallgatást.  

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy a pályázatok elbírálása zárt ülésen fog 

megtörténni az indítványok, javaslatok napirend tárgyalását követően.  

 

Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

     Előadó: Szobota Lajos 

        polgármester  

 

 

Szobota Lajos polgármester átadja a szót Takács Lászlónénak a Gazdasági és Pénzügyi 

Osztály vezetőjének. 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.  

             

Takács Lászlóné Gazdasági és Pénzügyi Osztály vezetője, tanácskozási joggal meghívott 

elmondta, hogy 2013. május 31-i Képviselő-testületi ülésen Rudabánya Város 

Önkormányzata létrehozta a Rudabánya és környéki Szociális Szolgáltató Önkormányzati 

Társulást a szociális feladatok ellátására.  

2013. július 1-jétől állhat fel a Társulás, de ehhez a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi 

bejegyzésnek is meg kell történnie. A Magyar Államkincstár a társulási bejegyzési 

kérelemhez hiánypótlást írt elő, melynek az előterjesztéssel eleget teszünk. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

        

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

64/2013(VII.26) határozata  

Rudabánya és környéke szociális 

önkormányzati társulás társulási megállapodásának 

módosítása, a Rudabányai Szociális Szolgáltató Központ 

Alapító Okiratának módosítása, egységes szerkezetben 

történő elfogadásáról 

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a 



Rudabánya és környéke szociális szolgáltató önkormányzati 

társulás Társulási megállapodását (határozat 1.sz. 

melléklete) a módosításokkal egységes szerkezetben 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2.) A Képviselő-testület a Rudabányai Szociális Szolgáltató 

Központ Alapító Okiratának előterjesztés szerinti 

módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. (határozat 

2. sz. melléklete). 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

társulási megállapodás módosításának és a közösen 

fenntartott intézmény módosított Alapító Okiratának 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését 

kezdeményezze a magyar Államkincstárnál. 

 

                                                      Határidő: törzskönyvi bejegyzés napja 

Felelős: polgármester 

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a társulási megállapodás tagönkormányzatok 

képviselői általi aláírásáról. 

 

                                                     Határidő: értelemszerűen 

                                                     Felelős: polgármester  

 

Szobota Lajos polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a januárban megtartott 

testületi ülésen hozott határozatot, melyet Papp András képviselő tag összeférhetetlenségével 

kapcsolatban hoztak, vissza kell vonni, mivel lemondott a képviselői tisztségéről és ilyen 

esetben nem kell külön határozatot hoznunk.  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

65/2013(VII.26) határozata  

a 3/2013.(I.10.) Képviselő Testületi határozat 

visszavonásáról. 

 



Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

visszavonja a 3/2013.(I.10.) Képviselő-testületi határozatát, 

 mely Papp András képviselő tag összeférhetetlenségének 

megállapításáról szól. 

                                                   

                                                Határidő: azonnal 

                                                Felelős: polgármester  

 

Vaszily Csaba képviselő 

Elmondta, hogy lakossági észrevétel volt azzal kapcsolatban, hogy a Szociális Szolgáltató 

Központ előtetője nem megfelelő.  

Megkérdezte, hogy lehetőség van-e a mezőgazdasági utak rendbetételére? 

A Karate csoport táborozáshoz nyújtott be kérelmet a múlt hónapban, és érdeklődik, hogy 

megtörtént-e a csoport támogatása? 

Szobota Lajos polgármester elmondta, a KFT beszámolójával kapcsolatban, hogy a 

beszámolót áttették az augusztusi ülésre, és akkor az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat is 

ott fogják részletezni. 

A Szociális Szolgáltató Központ előtetőjével kapcsolatban elmondta, hogy a szerdai 

Koordinációs értekezleten megbeszélik a problémát és igyekeznek megoldást találni rá. 

A mezőgazdasági utak rendbetételével kapcsolatban már őt is többször megkeresték. Javasolja 

Vaszily Csaba képviselő tagnak, hogy személyesen is felkereshetik a KFT ügyvezető 

igazgatóját és elmondhatják nekik a lakosság észrevételeit. 

A Karate táborozással kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a támogatás már 

átadásra került.  

Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő szintén egy lakossági észrevételt ismertetett, 

mégpedig, hogy a Zöldfa utca és a Rákóczi utca kereszteződésénél az elkészített vízelvezető 

balesetveszélyes.  

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy már őt is megkeresték ezzel a problémával, 

maga is úgy látja, hogy az oda készített vízelvezető nem szerencsés megoldás, balesetet is 

okozhat. A problémára megoldást kell találni.   

Szél Miklós képviselő-testületi tag tájékoztatást adott arról, hogy a nyári szünet beálltával a 

gyerekek játszótérnek használják az iskola udvarát. Rongálást követnek el. Kihasználva a 

nyilvánosságot tájékoztatja a lakosságot, hogy rendőrségi feljelentést fognak kezdeményezni 

a rongálások ügyében. Elmondta valamint azt is, hogy a Ruda - Suli Alapítvány is támogatta a 

rudabányai karatés gyerekek táborozásának támogatását. Megköszöni a hivatal dolgozóinak a 

munkáját és segítségét amit az ellenőrzések során munkájukkal tanúsítottak. 



Szobota Lajos polgármester a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban felhívja a figyelmet 

arra, hogy akinek a gyermeke nem jár rendszeresen iskolába, vagy bármilyen szabálysértést 

követ el, valamint a lakókörnyezetét nem tartja rendbe, a közfoglalkoztatástól el kell tiltani. 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző tájékozatta a lakosságot a Városnapi Ünnepséggel 

kapcsolatban. Tavaly megkaptuk rá az EU-s támogatást, idén nem, de mivel a szerződéseket 

már megkötöttük elő kell teremteni a pénzt rá. Ezt támogatók megkeresésével tudjuk 

megoldani. Az eddigi tapasztalatai alapján pozitív a támogatók hozzáállása. Ezúton köszöni 

meg a helyi vállalkozóknak és lakosoknak a támogatását, valamint elmondta azt is, hogy 

kormányzati támogatást is sikerült kapnunk. Kéri a lakosságot, hogy igyekezzen mindenki a 

települést rendben tartani, a rendet megőrizni. Szeretné, ha az intézmény dolgozói és a 

képviselő-testületi tagok is vendégvárók lennének, hogy mindenki otthon érezze magát 

nálunk. 

Szobota Lajos polgármester felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy harmadfokú hőségriadó 

van, ezért kéri a lakosságot, hogy figyeljenek az égészségükre és a nagy melegben lehetőleg 

ne tartózkodjanak kint az utcán. Elmondta azt is, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben. 

Kérne mindenkit, hogy vigyázzon saját maga és polgártársai vagyonára.  Mivel több kérdés, 

hozzászólás nem volt Szobota Lajos polgármester megköszöni a nyílt testületi ülésen a 

megjelenést és azt 15.15 perckor bezárta. 

A munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

                                                              K.m.f. 

 

 

Szobota Lajos                                                                                                 Dr. Sallai Árpád   

polgármester                                                                                                 címzetes főjegyző                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


