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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 05-én,  

              du. 13,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége 

 

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

Zsuzsanna, Hadobás Sándor, Vaszily Csaba képviselő- testületi tagok  

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

    

 

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 5 fő megjelent, 

így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Szél Miklós és Szögedi Szabolcs képviselő-tagok 

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

melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

1) Javaslat háziorvosi álláshely pályázati kiírására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

            polgármester 

 

2) ÉRV Zrt. üzemeltetési jog vásárlási szerződése 
 

Előadó: Szobota Lajos 

            polgármester  

 

  3)  2013. évi belső ellenőrzési terület meghatározása 
 

     Előadó: Szobota Lajos 

                  polgármester 

 

  4)   Svájci Alapos pályázat műszaki ellenőr kiválasztása  

     

Előadó: Szobota Lajos  

             polgármester 
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 5)    Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

1) Első napirendi pont tárgya:  Javaslat a háziorvosi álláshely pályázati kiírására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester 

 
1.  Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. / számú melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2013. június 30-val megüresedik az 

I. számú körzeti háziorvosi rendelő orvosi álláshelye. Dr. Méder Ibolya már évek óta nyugdíjasként 

tevékenykedik, június 30-val megszünteti a praxisát. A szükséges intézkedéseket ezzel kapcsolatban 

megtette, a praxisjogot január 1-vel meghirdette és 6 hónapja van arra, hogy azt értékesítse, ha nem lesz rá 

jelentkező a praxisjog visszaszáll az önkormányzatra.  

Az önkormányzat kötelessége, hogy a megüresedett álláshelyet meghirdesse az Egészségügyi 

Közlönyben. 

 

Kérte, hogy a képviselőtestületi tagok mondják el véleményüket a pályázati kiírással kapcsolatban. 

 

Hadobás Sándor képviselő a pályázati felhívással kapcsolatban annyit javasolt, hogy a pályázókat a 

képviselő-testület személyes elbeszélgetés keretében hallgassa meg. 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott elmondta, hogy Dr. Méder Ibolya 

kereste meg a Hivatalt azzal kapcsolatban, hogy hirdessék meg a praxist. Azt szeretetné, ha a körzet nem 

maradna üresen. 

 

További vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Szobota Lajos polgármester kérte a Képviselő - Testülettől a háziorvosi állásra a pályázati felhívás 

elfogadását.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

                                                                         Rudabánya Város Önkormányzat  

                                                                                   Képviselő-testületének           

                                                                              23/2013. (IV.5) Kt. határozata 

                                                                      a háziorvosi álláshely pályázati kiírására 

 

                                                                           Tárgy: pályázati felhívás háziorvosi állásra 

 

                                                                           Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő- 

                                                                           testülete a pályázati felhívást háziorvosi állásra 

                                                                           megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően 

                                                                           elfogadta.   

 

                                                                           Határidő: azonnal 

                                                                           Felelős: polgármester         
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2.)  Második napirendi pont tárgya: ÉRV Zrt. üzemeltetési jog vásárlási szerződése 
 

 

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester  

 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy megváltozott a Viziközmű törvény. A 

Társulás határozata alapján június 30-al a Barcika Vízmű Kft. megszűnik. Nem vagyunk 

egyszerű helyzetben. A jövőben is az ÉRV tudja az üzemeltetést üzembiztosan 

működtetni. Az üzemeltetési jog vásárlása ne tévesszen meg senkit, az nem a vagyon 

megvásárlását jelenti csak annyit, hogy Rudabánya Önkormányzata is hozzájárul ahhoz, 

hogy az üzemeltetési jog a szerződés keretében az ÉRV-hez kerüljön. A vagyonfelosztás 

további döntések kérdése lesz. Most csak az üzemeltetést adnák át, vagyonról nem 

döntenének. 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott megkérdezte, hogy 

a kapott ellenértéket, hogyan fogják megállapítani? 

 

Vaszily Csaba képviselő elmondta fenntartásait az üzemeltetési jog átadásával 

kapcsolatban. Nem ért egyet azzal, hogy 15 évre kizárólagos jogot biztosítsunk a rendszer 

üzemeltetéséhez. Az üzemeltetési jog átadásáért hajlandók nekünk bizonyos összeget 

fizetni. Nekünk kell felméretni, megrendelni, de ők mondják meg, hogy kitől.  15 napon 

belül nekünk megfizetik a megállapított árat, hogyha az általuk kijelölt ismeretlen 

összegért elvégzett felmérést mi megrendeljük és kifizetjük. Nem tudjuk, hogy mennyit 

fogunk fizetni és azt sem, hogy mennyit fogunk kapni. Szerinte egy szerződésnek ezeket a 

minimális követelményeket tartalmazni kellene. 

 

Szobota Lajos polgármester javasolta, hogy napolják el az üzemeltetés átadásának 

kérdését egy ismételt egyeztetésig és vegyék le napirendről.  

A Képviselő-testület tagjai egyetértettek abban, hogy az ÉRV Zrt. üzemeltetési jogának 

szerződése újabb egyeztetésekig a napirendről lekerüljön. 

 

 

3) Harmadik napirendi pont tárgya: 2013. évi belső ellenőrzési terület meghatározása 
 

     Előadó: Szobota Lajos 

                  polgármester 
 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv  2. / számú melléklete tartalmazza 
 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott tájékoztatta a 

Képviselő-testületet, hogy január 1. napjával közös hivatalokat kellett kialakítani. A belső 
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szabályzatokat a Közös Hivatalra kell megalkotni, az pedig három települést foglal magába. 

Úgy kell elkészíteni, hogy egységes egészként működjön. Integrálni kell az Izsófalvai 

szabályzatokat is.    

Legfeljebb két belső ellenőrzés lefolytatására van lehetőség. 

Kéri, hogy a Képviselő-testület az új szervezeti felállásoknak megfelelően döntsön a 2013. 

évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.  

 

Vaszily Csaba képviselő elmondta, hogy ő mint rudabányai lakos és vállalkozó minden 

adónemben érintett. Szerinte a helyi adók behajtása nem úgy történik, ahogy ez elvárható 

lenne. 

A kintlévőségek behajtását fontos feladatnak tartja és szeretné jobban átlátni, hogy a Hivatal 

ennek megvalósítása érdekében milyen intézkedéseket tesz? Javasolja, hogy ennek irányában 

is végezzünk egy vizsgálatot.  

 

Szobota Lajos polgármester kérte a Képviselő-testületet jóváhagyását arra vonatkozóan, 

hogy aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés módosítását elfogadják, oly módon, hogy a 

belső ellenőrzés első témája legyen az adók kifizetésének felülvizsgálata és utána 

következzen a működési és gazdálkodási szabályzatok kidolgozásának felülvizsgálata 

kézfelnyújtással szavazzon. 

  

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

                                                                           

                                                            Rudabánya Város Önkormányzat  

                                                                     Képviselő-testületének           

                                                              24/2013. (IV.5) Kt. határozata 

                                                        a 2013. évi belső ellenőrzés területeiről 

 

 

                                                       Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terület meghatározása 

                                                                     

 

                               Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az   

                               előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

                                                       A Képviselő-testület két témakört határozott meg. 

                                           

                                                      Az ellenőrzés első tárgya: Rudabánya Város Önkormányzatánál 

                                                      a helyi adók beszedésének ellenőrzése.  

                                                     Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a helyi adók kivetése  

                                                     és behajtása a vonatkozó előírásokkal összhangban történik-e, a  

                                                     kintlévőségek kezelése megfelelő-e?       

                                                     Ellenőrzött időszak: 2012. év 

                                                     Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés 

                                                     Ellenőrzés ütemezése: a munkaterv és a jegyzővel történő  

                                                     egyeztetés szerint. 
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                                                     Ellenőrzési kapacitás: a szükséglet szerint 

 

                                                     Az ellenőrzés második tárgya: az új szabályzatok 

                                                     elkészítésének szabályszerűségi vizsgálata.          

                                                     Ellenőrzött időszak: 2012. december 

 

                                           

                                                     Határidő: azonnal    

                                                     Felelős: címzetes főjegyző 

                                           

                                    
4.) Negyedik napirendi pont tárgya: Svájci Alapos pályázat műszaki ellenőr kiválasztása  

 

Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester 

 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. / számú melléklete tartalmazza. 

 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy a Svájci Alapos pályázatnál a közbeszerzési bizottságba 

külsős tagoknak kell részt venniük. A Képviselő-testület, mint bíráló testület nem lehet része a 

döntéshozó bizottságnak. A műszaki ellenőri szolgálat végzésére megbízási szerződést kell kötnünk.  

Ezzel kapcsolatban három ajánlatot kértünk és kaptunk, mely közül a Paravent Kft ajánlatának 

elfogadását javasolja. 

 

1. OPTIMAL 20 Kft.      (Edelény)            bruttó ellenérték:   952.500 Ft 
2. Paravent Kft.            (Edelény)          bruttó ellenérték: 838.200 Ft  

3. ST-RASZTER Kft. (Edelény)           bruttó ellenérték: 889.000 Ft 

 

Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott tájékoztatta a megjelenteket 

arról, hogy az eljárást felfüggesztettük amíg nem volt megegyezés a svájciakkal. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy ez a projekt egy négy önkormányzat 

közreműködésével létrejött, Kazincbarcikai központú, svájci alapú pályázat. 

A menedzselés a svájciak részéről történik. Négy területen van a fejlesztési program. A 

legnagyobb fejlesztésű a kazincbarcikai, viszont nem tudott volna magában érvényesülni, ezért 

kellett 2-3 települést magához vonnia.    

Mi az Óvoda és a Tájház épületének felújításával, valamint egy tanösvény kialakításával vagyunk 

benne a projektbe.  

Sajókaza a Kastély felújításával van benne, Bánhorváti pedig szintén tanösvény kialakításával.  

A projekttel kapcsolatban el kell mondani azt, hogy a mi pályázatunk van a legelőrehaladottabb 

állapotban. A többi település még a tervezési szakaszban van.   

A pályázat úgy zajlik, hogy az összeg egy részét leutalják nekünk előre, utána viszont 

utófinanszírozású. Ez annyit jelent, hogy a 70 millió forintból kaptunk 13 millió ft-ot, azt viszont 

nem láttuk biztosítottnak, hogy a maradék összeget, hogyan fogjuk előteremteni, mivel hitel 

felvételünk nem lehet.  
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Ez volt a legutóbbi egyeztetés tárgya. Mivel a többi település el van maradva, mi viszont tudjuk 

indítani a beruházást, ezért abban állapodtunk meg, hogy Kazincbarcika átadja nekünk az ő 

előlegét. Amikor nekünk megjött az elszámolás visszaadjuk Kazincbarcikának.  

 

Ezért ismételten javasolja a kedvezőbb Paravent Kft. ajánlatának elfogadását, melynek 

ellenértéke bruttó 838.200 Ft, hogy minél hamarabb el tudjuk indítani a beruházást. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

                                                                

                                                                         Rudabánya Város Önkormányzat  

                                                                                   Képviselő-testületének           

                                                                          25/2013. (IV.5) Kt. határozata 

                                                       a Svájci alapos pályázathoz műszaki ellenőr kiválasztására 

 

 

                                                            Tárgy: Svájci alapos pályázat műszaki ellenőr kiválasztása 

 

                                                            Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                                                            az előterjesztést megtárgyalta és a műszaki ellenőri  

                                                            szolgáltatás végzésére a Paravent Kft. ajánlatát, melynek                          

                                                            ellenértéke bruttó 838.200 Ft elfogadta. 

                                                            Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés  

                                                            aláírására.                  

 

                                                             Felelős: polgármester 

                                                             Határidő: azonnal 

             

5)    Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott tájékoztatta a Képviselő-

testületet, hogy Dr. Lukács Irén a Kormányhivatal Főigazgató asszonya küldött a Hivatalnak egy 

levelet, melyben kérte, hogy írjuk meg a finanszírozást miként tudjuk megoldani. A válaszadás 

határideje április 8. Tételesen végigmentünk azokon a részeken, amelyek kötelező feladatokat 

jelentenek az önkormányzatnak.  

A hulladékgazdálkodást az önkormányzatnak saját bevételéből kell fedeznie. A köztemető ellátás 

is szintén kötelező feladatellátás. Az egészségügyi alapellátás biztosítása szintén saját bevételből 

történik. A polgármester bérét és egyéb járandóságait szintén saját bevételből kell megoldani.  

A kommunális adón kívül nincs miből helyi adót beszedni, mivel az iparűzési adó bevétele 

elenyésző. 
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Vaszily Csaba képviselő megkérdezte, hogy a kafetéria juttatás a Szociális Szolgáltató Központ 

dolgozóinak miért csak 5.000 ft/hó? 

Javasolta továbbá a Szociális Szolgáltató Központ felújításával kapcsolatban egy koordinációs 

bizottság felállítását.  

Elmondta továbbá, hogy az óvónők elmondása szerint az Óvoda levegője nagyon dohos és ezzel 

kapcsolatban már légzőszervi megbetegedés is származott.  

 

Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő egyetért azzal, hogy egységes legyen az intézményekben 

a kafetéria juttatás, valamint a koordinációs bizottság felállítását is helyesli.  

 

A bizottságba tagként Szobota Lajos polgármestert, Vaszily Csaba képviselőt valamint Konyha 

Béla bizottsági tagot ajánlja.  

 

Kérte polgármester urat, hogy amennyiben lehetséges támogassa az iskolát abban, hogy a Vitézlő 

Túrán részt tudjanak venni. A részvételi díj elő regisztráció esetén 500 ft/gyermek, egyébként 700 

ft/gyermek.  

 

Szobota Lajos polgármester válaszolt a feltett kérdésekre.  

A kafetéria rendszer kérdésében az a döntés született a testületi ülésen, hogy intézményvezetői 

hatáskörbe kerül a megállapítása. A Hivatal ahhoz nem tud pénzt hozzátenni. Amennyiben az 

intézmény úgy gazdálkodik, hogy marad pénze év végére, úgy kiadhatják a különbözetet.  

 

A koordinációs bizottság felállításával kapcsolatban elmondta, hogy a Szociális Szolgáltató 

Központ felújításával kapcsolatban két hetente lesznek a koordinációs ülések. Helyesli a 

bizottság felállítását, melyben tagként szintén Vaszily Csaba képviselőt és a Rudabánya 

Városüzemeltető Nonprofit Kft igazgatóját Papp Andrást ajánlja. Úgy gondolja, hogy a legjobb 

megoldás az lenne, hogyha nem jelölnének ki állandó tagokat a bizottságba, abban bárki részt 

vehetne és betekinthetne a munkálatok elvégzésébe. 

 

Elmondta továbbá azt is, hogy a munkálatokkal viszonylag jól haladnak és a Városüzemeltető Kft 

is kapott a kivitelezőtől feladatokat.  

Sok észrevétel érkezik azzal kapcsolatban, hogy miért csak az épület fele lesz felújítva és kerül új 

tetőszerkezet alá. Kértünk árajánlatokat az épület másik felének a felújítására is. Ezzel 

kapcsolatban más információ még nem áll rendelkezésünkre. 

 

Az óvoda dohos levegőjével kapcsolatba elmondta, hogy hozzá nem érkezett jelzés, panasz ezzel 

kapcsolatban, de természetesen a probléma megoldásával foglalkozni fognak. 

 

A Vitézlő Túrával kapcsolatban elmondta, hogy az iskola átkerült állami hatáskörbe. Eddig úgy 

érzi mindenben megpróbálták támogatni az iskolát, elsősorban a kisbusz térítésmentes 

használatba adásával. Természetesen a jövőben sem fordít hátat az intézménynek és ahol tud 

segít, de úgy érzi, hogy az iskolának házon belül kellene megoldani a problémáit. A túra költsége 

véleménye szerint nem egy nagy összeg és az iskolának van egy Alapítványa, melyen pénz is van 

elkülönítve és abból kellene megoldani az ilyen jellegű problémákat.      

   
Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott tájékoztatást adott arról, 
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hogy több jelzés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy a településen elszaporodtak a patkányok. 

Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot dr. Farkas Imre állatorvossal a probléma megoldása 

érdekében.  

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy a szükséges intézkedéseket megteszik. 

Patkánymérget rendeltetünk, a Városüzemeltető Kft pedig maradék bútorlapokból legyártja a 

szükséges dobozokat.  

 

Elmondta továbbá, hogy április 15. napjával elkezdődik a közvilágítás korszerűsítése, mely 

április végére előreláthatóan elkészül.  

 

A piac felújítási munkálatai folyamatban vannak. Kerítést készítenek, melynek alapja már le van 

rakva. Az oszlopokat piros téglából készítenék el, fa betéttel és a teteje kőburkolat volna.  

Tájékoztatást adott arról is, hogy a régi varroda területén betonelem gyártási munkálatokba 

kezdtek. Volt egy kisebb sablon készletünk, valamint támogatásként Kurityánból kaptunk még 

hozzá további sablonokat, valamint két rázóasztalt.     

 

Tájékoztatott továbbá azzal kapcsolatban, hogy a START munka március 11 napján elkezdődött. 

A jövő hét folyamán várható a vízelvezető árokelemek kiszállítása és megkezdődhet a 

belvízvezető árkok rendbetétele. A legkedvezőbb beton és kavics árakat próbálták meg 

kiharcolni, valamint folyamatban van egy árokásó rakodógép beszerzése is. Tervben van egy 

dízeltargonca beszerzése is. 

Bejelentette továbbá, hogy a Futballpálya pályázat nyert, így végre meg tudjuk oldani egy füves 

pálya kialakítását.  

Hadobás Sándor képviselő jelezte, hogy a Gvadányi szobor rendbetétele, valamint a kerítés 

festése, amennyiben az időjárás is engedi, időszerű lenne. 

Veres Lajos alpolgármester elmondta, hogy problémát jelent, hogy a Kossuth utcában több 

helyen nincsen WC. Véleménye szerint ezzel kapcsolatban meg kellene nézni, hogy mit tehetünk, 

mert a WC hiánya a fertőzések melegágya. 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott hozzátette, hogy WC 

mindenütt volt csak rendbe kellett volna tartani és megóvni, mivel ezek magántulajdonban 

vannak. 

Vaszily Csaba képviselő javasolta, hogy mivel az utak állapota nagyon rossz a településen, 

érdemes lenne kitáblázni mielőtt egy komolyabb baleset nem keletkezik ebből. A 

körforgalomban ismételten megjelenő víz problémájára is felhívta a figyelmet.  

Szobota Lajos polgármester bejelentette, hogy a jövő héten szabadságon lesz, ezért a 

polgármesteri feladatainak helyettesítésével Veres Lajos alpolgármestert bízza meg. A feladatai 
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ellátásában Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző és Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző fogják 

segíteni.   

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester megköszöni a rendkívüli nyílt testületi 

ülésen a megjelenést és azt 15.00 perckor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

Szobota Lajos                                                                                              Dr. Sallai Árpád                                                                                                                                                 

polgármester                                                                                               címzetes főjegyző                                                        
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