
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én,  

               du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:   Művelődési Ház Rudabánya 

 

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

Zsuzsanna, Hadobás Sándor, Szél Miklós, Vaszily Csaba, Szögedi Szabolcs képviselő- 

testületi tagok, összesen 7 fő. 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

            Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

                       Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző  

                       Papp Andrea Bányászattörténeti Múzeum intézményvezető 

                       Szabóné Dobi Andrea Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető 

                       Sebestyén Mónika Bóbita Óvoda intézményvezető 

                       Takács Lászlóné pénzügyi osztályvezető 

                       Takács Viktor Dániel őrsparancsnok a napirend előtti tájékoztatóra  

 

 

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

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

megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a testületi ülés napirendi 

pontjára, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

Napirend előtt: Takács Viktor Dániel őrsparancsnok általános tájékoztatása településünk 

bűnügyi helyzetéről. 

 

Napirend:  

 

1. A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó 

szabályokról szóló 13/2003.(XI.21.) rendelet módosítása 

     Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester 

 

2. A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére 

vonatkozó szabályokról szóló 12/2003. (XI.21.) rendelet módosítása 

 

   Előadó: Szobota Lajos 

                polgármester 

 

3. A 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosítása 

 

   Előadó: Szobota Lajos 

                 polgármester 

 



4. Javaslat a 2014. évi költségvetési koncepcióra 

 

  Előadó: Szobota Lajos 

                        polgármester 

      5. Tájékoztató az önkormányzat I-III negyedévi költségvetési gazdálkodásról 

Előadó: Szobota Lajos 

                     polgármester 

6. Indítványok, Javaslatok 

 

Napirend előtt: Tájékoztató Rudabánya bűnügyi helyzetéről 

 

Előadó: Takács Viktor Dániel 

                   őrsparancsnok 

 

 

Takács Viktor Dániel őrsparancsnok, tanácskozási joggal meghívott üdvözölte a 

képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

Röviden ismertette a település aktuális bűnügyi helyzetét. 

 

Vaszily Csaba képviselő testületi tag megkérdezte, hogy milyen lehetőség van a rendőrség 

kezébe arra, hogy a településünkre jogcím nélkül beköltözött lakókkal szemben eljárjon? A 

beköltözött idegen személyek számának növekedésével a településünk közbiztonsága 

fokozatosan romlik, elszaporodnak a temetői lopások, falopások, betörések, lakás feltörések. 

Esetleges folyamatos igazoltatásokkal és a jog eszközével ki lehet-e költöztetni ezeket az 

embereket a településünkről? 

 

Takács Viktor őrsparancsnok, tanácskozási joggal meghívott elmondta, hogy a lakcím 

bejelentési kötelezettség az új szabálysértési törvény hatályba lépése óta megszűnt, ezért nem 

lehet szankcionálni a jogcím nélkül településünkön tartózkodókat. Az éjszaka folyamán a 

lakásban történő elszámoltatás a magánlaksértés kategóriáját meríti ki. Közterületen sokkal 

egyszerűbb helyzetben vannak a rendőrök igazoltatás során, mint valakinek a lakásában. 

Természetesen, amit lehet, megtesznek az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzése 

érdekében, és a problémásabb lakosokra nagyobb figyelmet fordítanak,de jogszabály adta 

lehetőségük arra, hogy az ilyen problémával kapcsolatban eljárjanak nincs.  

 

Vaszily Csaba képviselő testületi tag megkérdezte, hogy azzal kapcsolatban van-e ismerete 

a rendőrségnek, hogy kik azok a személyek, akik betelepültek Rudabányára? Esetleg a 

képviselő-testület tagjai és a lakosság adhat-e a rendőrségnek információt ezekkel a 

személyekkel kapcsolatban? 

 



Takács Viktor őrsparancsnok, tanácskozási joggal meghívott elmondta, hogy köszönettel 

veszik, ha a képviselő-testületi tagoktól illetve a lakosságtól információt kapnak a problémás 

személyekkel kapcsolatban. 

 

Vaszily Csaba képviselő testületi tag elmondta, hogy nagy problémát jelent, hogy sok 

esetben az idősek nem is tesznek feljelentést az elkövetőkkel szemben. Több esetben 

előfordult, hogy idős embereket kiskorú személyek buszmegállóban molesztáltak, pénzt 

kéregettek tőlük. 

 

Takács Viktor őrsparancsnok, tanácskozási joggal meghívott megkérdezte, hogy a 

buszmegállóban történő molesztálás mennyire visszatérő cselekmény és a nap melyik 

időszakában fordul elő?  

 

Vaszily Csaba képviselő testületi tag elmondta, hogy ő egyszer volt tanúja ilyen 

cselekménynek, melyre a délelőtti órában került sor. Ezekben az esetekben az idősek sokszor 

nem is tesznek feljelentést. 

 

Takács Viktor őrsparancsnok, tanácskozási joggal meghívott elmondta, hogy ezek a 

cselekmények hivatalból üldözendő bűncselekmények, nem a magánindítvány körébe 

tartoznak. Ilyen esetekben, ha nem is a sértett, hanem bárki más bejelentést tesz a 

rendőrségen, meg tudják kezdeni az eljárást. Kéri azt, hogy ha valaki ilyen bűncselekményt 

tapasztal, jelezze a rendőrségen, hogy a megfelelő intézkedést meg tudják tenni.  

 

Veres Lajos alpolgármester elmondta, hogy az is problémát jelent, hogy az idős emberek 

sokszor nem is ismerik magát az elkövetőt. 

 

Takács Viktor őrsparancsnok, tanácskozási joggal meghívott ígéretet tesz arra, hogy 

megpróbálják gyalogos szolgálat útján sűríteni a napközbeni járőrözést. 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott szeretne felvilágosítást 

kapni az operatív eszközök igénybevételéről. 

 

Takács Viktor őrsparancsnok, tanácskozási joggal meghívott az operatív eszközökkel 

kapcsolatban elmondta, hogy ez lényegében titkosszolgálati eszközök igénybevételét jelenti. 

Ez viszont hatékonyan ott tud csak működni, ahol van egy szervezett bűnözői csoport. A 

humán hírszerzés a legegyszerűbb formája. Ezeket a technikákat nem valószínű, hogy helyi 

viszonylatban érdemben tudnák használni.  

 

Tájékoztatásként elmondta, hogy 2011-2012. évhez képest csökkenés tapasztalható az 

bűnözés vonatkozásában. A trükkös lopások száma, főleg a vagyon elleni bűncselekmények 

az ünnepek közeledtével előtérbe kerülnek. Ezzel kapcsolatban kéri a lakosságot, főleg az 

idős embereket, hogy fokozottan legyenek figyelemmel. Ne engedjenek be a lakásban senkit, 

mert sokszor például a közműszolgáltató emberének adják ki magukat a bűnözők. 



Elmondta továbbá, hogy bárki bármilyen jellegű bűncselekményt, szabálysértést észlel, az 

jelezze a rendőrség felé, mert csak így tudják megtenni a szükséges intézkedéseket. Ezek a 

bűncselekmények általában hivatalból üldözendőek tehát nem kell a sértett feljelentése hozzá, 

így könnyen megindítható a büntetőeljárás. 

 

Szobota Lajos polgármester megköszönte Takács Viktornak az ülésen való megjelenést. 

Takács Viktor őrsparancsnok elhagyta a testületi ülés termét. 

 

Jelentést adott a lejárt határidejű határozatokról. 

 

A Szociális Szolgáltató Központ beruházási munkálatai befejezésre kerültek. A műszaki 

átadás-átvétel megtörtént. A használatbavételi engedély átadásra került. A MAG Zrt a 

beruházást még nem ellenőrizte.  

 

Tájékoztat arról, hogy a Szociális Szolgáltató Központ pályázata az épület egy részét érintette 

csak, viszont az épületrész másik fele is felújításra került. Egységes a tetőszerkezet és a 

homlokzat is. Az épület hátsó részének a vakolási és szigetelési munkálatai most vannak 

folyamatban.  

A Piactér kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy a kerítés elkészült. A horganyzott, 

kovácsoltvas elemek elkészítése folyamatban van. Kialakításra került egy új buszmegállónak 

a tetőszerkezete és ülő része.  

Megkezdődött az orvosi szolgálati lakás felújítása is.  

 

Tájékoztatást adott arról, hogy az elmúlt hónapokban sok rendezvényt bonyolított le a város 

vezetősége. Említést tesz a Városnapról, Bányásznapról és Mazsorett találkozóról. Elmondta, 

hogy több kiállítás is látható volt a Művelődési Házban. 

Tájékoztat arról, hogy a régi szemétlerakónak megkezdődtek a rekultivációs munkálatai, mely 

november végére valószínűleg befejezésre kerül. A hulladékot a Sajókazán lévő 

hulladéktelepre szállítják. 

Elmondta, hogy a Járási Hivatal kirendeltsége jelenleg az Önkormányzati Hivatalban van, de 

a Szociális Szolgáltató Központ épületében kerül majd lehelyezésre a kirendeltség, ahol a 

későbbiekben Kormányablak kialakítását is tervezik. 

 

Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő testületi tag kiegészítette a megrendezésre került 

rendezvényeket a Múzeumi nappal és a Gvadányi Héttel, valamint megköszönte a Nonprofit 

Kft azzal kapcsolatos munkáját, amit a Mindenszentek és Halottak Napja alkalmával a 

Temetőkben végeztek. 

 

Vaszily Csaba képviselő testületi tag az illegális hulladéklerakók felszámolásával 

kapcsolatban elmondta, hogy a ÉHG részéről olyan ígéret volt, hogy a helyszínen szét lesz 

válogatva és el lesz szállítva a hulladék. Ismeretei szerint jelenleg ennek a hulladéknak egy 

helyre történő lerakása és letakarása van folyamatba. Megkérdezte, hogy van e reális esély 

arra, hogy ez a hulladék elszállításra kerüljön a területről, vagy pedig az lesz a végleges 

formája, hogy összegyűjtik és földdel betakarják.  



 

Szobota Lajos polgármester a rekultivációval kapcsolatban elmondta, hogy az meg fog 

történni 78 lerakóban, 56 településen. Lesznek olyan települések ahol teljesen felszámolják a 

hulladékot és beszállítják Sajókazára. Lesznek olyan települések ahol, vizsgálatokkal 

eldöntik, hogy szükséges-e a szemét osztályozása. A vizsgálatok nálunk azt erősítették meg, 

hogy nem szükséges az elszállítás, hanem helyben rekultiválandó.  

 

Szél Miklós Képviselő testületi tag a Városnappal kapcsolatban elmondta, hogy idén nem 

nyert a pályázatunk és saját forrásunk sem volt a rendezvények finanszírozására. Ezúton 

szeretné megköszönni Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyzőnek a munkáját amit a  Városnap 

színvonalas megrendezéséhez nyújtott. 

 

Elmondta, hogy a Szociális Szolgáltató Központ épületének csak egyik felére kaptak pályázati 

pénzt a másik felének a felújítása saját erőből, a Kft munkájával történt. Véleménye szerint 

büszke lehet a település a Kft szakembereire, mert színvonalas munkát végeztek az épület 

felújítása során.   

 

 

1. Első napirendi pont tárgya:  A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására 

és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 13/2003.(XI.21.) rendelet 

módosítása 

     Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester 
 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.  
 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy a rendelet módosítást a hulladékokról szóló 

törvény változása és a rezsicsökkentés bevezetése miatt szükséges elvégezni. A 

közszolgáltatási díj mértékét hatóságilag fogják megállapítani.  

A rendelet módosítás érinti a díjtételt valamint azt, hogy a Rudabánya Nagyközség szövegrész 

helyébe Rudabánya Város szövegrész kerül. 

 

A szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatban elmondta, hogy november 6. napján Társulási 

ülés lesz. A jövőben hulladékgyűjtést nem végezhet csak állami szerv, vagy az 

önkormányzatok által társulás formájában létrehozott Nonprofit Kft-k. A Nonprofit Kft 

megszervezése folyamatban van. Ez a Kft fogja 2014. január 1. napjától elvégezni a 

hulladékgazdálkodási feladatokat.  

 

A javaslatot a Bizottság véleményezte, felkérte az elnök urat ismertesse a kialakult véleményt. 

Hadobás Sándor képviselő testületi tag elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.  
 

  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 



Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – megalkotta a 14/2013. (XI.05) Önkormányzati rendeletét a 

települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó 

szabályokról szóló 13/2003.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 

2. Második napirendi pont tárgya:  A települési folyékony hulladék gyűjtésére, 

szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 12/2003.(XI.21.) 

rendelet módosítása 

     Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy korábban Rudabánya és az általa működtetett 

szervezet tudott folyékony hulladékot szállítani. Ezt a rendelkezést hatályon kívül kell 

helyezni a rendeletben.  

Szintén szükséges a fogalmak pontosítása, Rudabánya Nagyközség szövegrész helyébe 

Rudabánya Város szövegrész kerül, valamint a Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe 

Közös Önkormányzati Hivatal szövegrész kerül. A díjtétel szabályozása szintén kikerül a 

rendelet szövegéből. 

 

A javaslatot a Bizottság véleményezte, felkérte az elnök urat ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor képviselő testületi tag elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.  

                      

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – megalkotta a 15/2013. (XI.05) Önkormányzati rendeletét a 

települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó 

szabályokról szóló 12/2003.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

3. Harmadik napirendi pont tárgya:  A 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. 

(II.18.) rendelet módosítása 

 

   Előadó: Szobota Lajos 

                 polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.  



 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy azokat a tételeket vezették át a módosításban, 

amely plusz bevételként jelentkezett, illetve kiadási tétel csökkentést végeztek. A plusz 

bevételek állami normatívából adódnak, ezeknek az átvezetése megtörtént.  

 

Hadobás Sándor képviselő testületi tag elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta. Néhány kérdés felmerült, melyre megnyugtató választ kaptak a bizottsági 

tagok, illetve pontosításokra került sor. Néhány számszaki elírás történt a tervezetben. 

Mindezek ellenére a Bizottság pozitívan véleményezte az előterjesztést és a javaslatot és azt 

elfogadásra javasolja.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – megalkotta a 16/2013. (XI.05) önkormányzati rendeletét az 

önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(VIII.29.) rendelettel módosított 

2/2013.(II.18.) rendelet módosításáról 

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

4. Negyedik napirendi pont: Javaslat a 2014. évi költségvetési koncepcióra 

 

  Előadó: Szobota Lajos 

                 polgármester 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.  
 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy 2013. áprilisban már tárgyaltak egyszer a 2014. 

évi koncepcióról. Azóta számtalan módosítás történt.  

Elmondta, hogy az önkormányzat hitelállománya megszűnt és csak likvid hitel felvételét 

engedélyezi az államháztartási törvény. Ezzel a lehetőséggel élt az önkormányzat az idei 

évben is.  

Elmondta, hogy a konyha működését szakfeladattá tették át. A napokban tartott a NAV 

ellenőrzést ezen a területen, eddig mindent rendben találtak.  

A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy november 1-től folyik a téli átmeneti 

közfoglalkoztatás programja. Ennek keretében 140 főt alkalmaznak. Ebből 70 fő dolgozik, 20 

fő szakképzésen vesz részt 50 fő pedig alapképzésen fog átesni.  

Elmondta, hogy a november 22-i ülésen felül kell vizsgálni a kommunális adóval kapcsolatos 

rendeletünket, hiszen ha a lakosság maga fizeti a szemétszállítási díjat a kommunális adó 

rendeletünket módosítani szükséges.  

Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a Sörkert épülete megvásárlásra került, oda szeretnék 

behozni a központi konyhát.  

 



Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő testületi tag megkérdezte, hogy lakossági fórumot 

nem kötelező-e tartani a koncepcióval kapcsolatos kérdésekben? 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy koncepcióval kapcsolatban nem kötelező a 

lakossági fórum tartása, de természetesen még az évben fognak tartani fórumot amelynek a 

koncepció is tárgya lesz.    

  

Hadobás Sándor képviselő testületi tag elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2013. (XI. 04.) határozata 

a 2014. évi koncepcióról 

 

          Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi 

                        koncepciót megtárgyalta és a jegyzőkönyv melléklete szerinti  

                        tartalommal elfogadta. 

                        Hatályon kívül helyezi az áprilisban elfogadott határozatot. 

 

                       Határidő: azonnal 

                       Felelős: polgármester 

 

 

 

 

5. Ötödik napirendi pont tárgya: Tájékoztató az önkormányzat I-III negyedévi 

költségvetési gazdálkodásról 

Előadó: Szobota Lajos 

                     polgármester 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.  

 

 

Szobota Lajos polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Bizottság 

előzetesen tárgyalta a tájékoztatót és egy hibás számszaki adat módosításra került mégpedig a 

2. oldal 2. pontjában. A teljesítési százalék 62% helyett 86%, valamint a Városüzemeltető 

Nonprofit Kft I-III negyedéves szinten a 13.5 millió helyett 12 millió 500 ezer forintos 

támogatást kapott I-III negyedéves szinten.  

Elmondta, hogy beadták az egyéb kiegészítő támogatásra az igényt. A normatív finanszírozás 

helyett feladat finanszírozás van. Mindez nem fedezi az önkormányzatok pénzügyi ellátását.  

 



Hadobás Sándor képviselő testületi tag elmondta, hogy a Bizottsági ülésen ennek a 

napirendi pontnak a tárgyalásánál alakult ki a legnagyobb vita.  

Az adóhátralékok behajtásának alacsony összege miatt tettek észrevételt a bizottsági tagok. 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző az ülésen elmondta, hogy a következő testületi ülésen 

részletesen ki fog térni erre a témára, valamint Papp András ügyvezető igazgató adott 

tájékoztatást a nonprofit kft anyagi helyzetéről, arról, hogy hogyan állt össze a költségvetésük.   

A Bizottság javasolta a tájékoztató megvitatását és elfogadását.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2013. (XI. 04.) határozata 

az önkormányzat I-III negyedévi költségvetési gazdálkodásról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 

                    az I-III negyedéves költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatást elfogadta. 

 

        Határidő: azonnal 

        Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

6. Hatodik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok: 

 

Szobota Lajos polgármester a Szociális Szolgáltató Központtal kapcsolatban elmondta, 

hogy 2013. július 25-i testületi ülésünkön Rudabánya Város Önkormányzata elfogadta a 

Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát.  

A Társulási Tanács Határozata alapján a 64/2013.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

Alapító Okiratot elfogadó pontját vissza kell vonni. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2013. (XI. 04.) határozata a  

képviselő-testület 64/2013.(VII.26.) 

határozatának Alapító Okiratot elfogadó pontjának visszavonásáról 

 



                           Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 

a 64/2013.(VII.26.) határozatának Alapító Okiratot elfogadó  

                           pontját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal visszavonja. 

 

               Határidő: azonnal 

                           Felelős: polgármester 

 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.  

 

 

Szobota Lajos polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Megyei Búvárklub szövetség 

megkereste az önkormányzatot illetve a bányató tulajdonosát. Elmondta, hogy a Búvárklub a 

Miskolcon lévő székhelyét szeretné áthelyezni településünkre. Nagy érdeklődés mutatkozik 

az Országos Búvárklub részéről, valamint nemzetközi megkeresések is vannak. 

Magyarországon nincs olyan tó, ahol 20-25 méternél mélyebbre tudnának merülni a búvárok. 

Tervben van egy kibójázott szabad strand kialakítása is.  

 

Szeretnének egy kiállítást szervezni Zombori Gábor mélytengeri búvár fotóiból, aki a kiállítás 

megnyitása előtt egy előadást is tartana. Ezt a kiállítást november végéig szeretnék 

megszervezni.  

 

Elmondta, hogy 2013. november 29-én 14.00 órától tartanák meg az Idősek napját, ahová 

tisztelettel meghívja a település nyugdíjas polgárait. A 65. életévüket betöltöttek személyes 

meghívót fognak kapni.  

November 30. napján pedig megrendezésre kerül a Bányász Kórus találkozó településünkön.     

 

Elmondta, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek megérkezett a döntése a Rudabánya 

Bányász Labdarúgó Klub által benyújtott pályázattal kapcsolatban, amely a pálya füvesítésére 

lett benyújtva.  

A pályázatot 9 millió 90 ezer forinttal fogadták el, ehhez viszont szükségünk volna körülbelül 

3,2 millió önrészre. 

 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott javaslata az, hogy 1,5 

millió forinttal támogassa az önkormányzat, a maradék 1,5 millió forintra pedig más 

forrásokból, de előteremti a pénzt. 

 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott elmondta, hogyha az 

tudják bizonyítani, hogy az önerő a számlán van, akkor a MLSZ előfinanszírozza a pénzt.  

Ezt egy áthidaló megoldásnak tarja, hogy a focipályát be tudják füvesíteni.  

 

 



Szél Miklós képviselő-testületi tag véleménye, hogy vágjanak bele a felújításba, mivel 9 

millió forint nem fog még egyszer rendelkezésükre állni.   

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2013. (XI. 04.) határozata a  

Rudabánya Város futball pályájának füvesítésével kapcsolatban 

 

 

                    Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete a Bányász Labdarúgó 

                    Club által az MLSZ-hez benyújtott sikeres pályázat megvalósításához 3,2 millió 

                    forint önerőt biztosít. Felhatalmazza a polgármestert az önerő átutalására. 

 

                    Határozat: azonnal 

                    Felelős: polgármester          

 

 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület zárt ülést rendelhet 

el az önkormányzat vagyonával való rendelkezése esetén. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2013. (XI. 04.) határozata  

zárt ülés elrendeléséről 

 

 

                            Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete döntött arról,           

                            hogy a testületi ülést zárt ülés keretében folytatja. 

 

               Határidő: azonnal 

                           Felelős: polgármester 

 



 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt Szobota Lajos polgármester megköszöni a nyílt 

testületi ülésen a megjelenést és azt 17.15. perckor bezárta. 

 

A munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

 

 

                                                              K.m.f. 

 

 

Szobota Lajos                                                                                                 Dr. Sallai Árpád   

polgármester                                                                                                 címzetes főjegyző                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


