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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

Gazdasági Programja  

 

2015-2019. 

A Gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. 

A Gazdasági program célja, hogy a Képviselő-testület a választási időszak alatt előre 

meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. Az önkormányzat a település vonzóvá 

tétele és a lakosság ellátási színvonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a 

Gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítását.  

A Gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és faladatokat, 

amelyek az Önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, 

környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által 

nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.  

A Gazdasági program az alábbiak figyelembe vételével készült: 

- Képviselő-testület és a polgármester elképzelései 

- Az önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete 

- Összhangban kell lennie a hosszú távú településfejlesztési programmal és az ágazati 

koncepciókkal. 

A Gazdasági programban említett célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek figyelembe 

kell vennie egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítását, másrészt a szükséges anyagi 

források megteremtését.  

Az anyagi források megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos bevételi források (állami 

támogatások, adók), szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, kiaknázására. 

A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a gazdasági programban meghatározott feladatokat 

lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.  

A Gazdasági program feladata számba venni a település adottságait, valamint azokat a 

folyamatokat, amelyek a következő időszakban meghatározhatják a helyi gazdaság mozgásterét, 

valamint rögzíteni a város reálisan kitűzhető és kitűzendő céljait, követendő irányát.    

A képviselő-testület a jelen Gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden 

gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, 

különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.
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A GAZDASÁGI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐK 

> a kormányzat gazdaságpolitikája, 

> a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, 

> nemzeti és EU-s pályázati források, 

> a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, 

> az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, 

> a polgármester javaslatai 

> a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai, 

> a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai. 
 

A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEI, FEJLESZTÉSI 

IRÁNYAI 

A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, 

a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az 

önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is. 

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai: 

- területi operatív programok, 

- az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás, 

- az idegenforgalom és falusi turizmus. 

A HELYI GAZDASÁGPOLITIKA ALAPELVEI 

A kormányzat gazdaságpolitikája egyértelműen a gazdaságfejlesztés folyamatos fejlesztése 

illetve a munkahelyteremtés irányába mutat. Feladatunk, hogy a helyi és a térségi 

sajátosságokat kihasználva minél több pályázaton induljunk ezen a területen, szem előtt 

tartva, hogy a megnyert fejlesztések rövid időn belül önfenntartóak legyenek azért, hogy a 

település saját bevételeiből ezek fenntartására ne – vagy csak minimális mértékben – kelljen 

költeni.  

Ahhoz, hogy városunkat fejlődési pályára állítsuk, egy olyan gazdasági program végrehajtása 

szükséges melyben minden területen számolunk a lehetőségekkel és azokat maximális 

mértékben kihasználjuk. A munkába be kell kapcsolni minden megszerezhető forrást (állami 

támogatást, pályázatokat, saját erőt). Tájékozottnak kell lenni a lehetőségekről és a kapcsolati 

tőke, valamint más településekkel történő együttműködés segítségével ezeket ki kell 

használni.  

Ahhoz, hogy reális jövőképet tudjunk alkotni (különösen 5 évre előre), tisztában kell lenni a 

település anyagi kondícióival és a várható tendenciákkal. Az elmúlt évek felelős gazdálkodása 

következtében elmondhatjuk, hogy Rudabányának nincs adósságállománya. Ehhez, 

természetesen hozzájárult az elmúlt években kapott rendkívüli kiegészítő támogatás. 

Szem előtt kell tartani, hogy a központi támogatás évről évre folyamatosan csökken. Csökken 

a lakosságszám, melyhez a támogatásokat mérik. 
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RUDABÁNYA VÁROS VAGYONI HELYZETE 

Az Önkormányzat mérlegének főösszege az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása alapján  

1510734/E Ft volt. 

A VAGYON SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA A 2013. ÉVI MÉRLEG ALAPJÁN 

 

ESZKÖZÖK Előző évi (2012.) 

költségvetési beszámoló záró 

adatai 

Tárgyévi (2013.) 

egyszerűsített beszámoló 

záró adatai 

Befektetett eszközök 1 363 673 1 453 129 

Immateriális javak 3330 3689 

Befektetett pénzügyi 

eszközök 

957296 1064434 

Üzemeltetésre, kezelésre 

átadott, vagyonkezelésbe 

adott ill. vett eszközök 

382867 364826 

Forgóeszközök 69532 57605 

Készletek 231 453 

Követelések 25722 28977 

Pénzeszközök 43579 28175 

Eszközök összesen 1433205 1510734 
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Források Előző évi (2012.) 

költségvetési beszámoló 

záró adatai 

Tárgyévi (2013.) 

egyszerűsített beszámoló 

záró adatai 

Saját tőke 1385404 1476198 

Tartóstőke 503717 441397 

Tőkeváltozások 881687 1034801 

Tartalékok 43579 28175 

Költségvetési tartalékok 43579 28175 

Kötelezettségek 4222 6361 

Források összesen 1433205 1510739 

 

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei (ezer forintban): 

 

2011 2012 2013 2014 

1010814 1202446 1035695  
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A GAZDASÁGI PROGRAM ANYAGI FORRÁSAINAK 

MEGTEREMTÉSE 

A Gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források 

biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthetők: 

- A pályázati források figyelése, igénylése és megszerzése. 
 

- Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 

keresni, olyan adórendszer megteremtésével, mely megfelel a helyi adópolitika 

elvárásainak és hatékony eszköze az önkormányzati saját forrás növelésének. 
 

- Közteherviselés (helyi adók racionalizálása, hátralékok behajtása, adómorál javítása) 

biztosítása. 

 

- Az intézményi kiadások csökkentése, valamint az intézmények ösztönzése további 

saját bevételek növelésére. 
 

- A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az 

elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott 

lehetőségeket (legkedvezőbb összegű támogatás megkeresése). 
 

- Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módját 

és lehetőségeit, a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. 
 

- Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő kihasználására, a jogi 

eszközökkel történő értéknövelő beruházásokra, az értéknövelő telekalakításokra, a 

felesleges vagyontárgyak hasznosítására, valamint az egyes vagyontárgyak 

értékesítésére. 
 

- A település szerkezeti és szabályozási tervét a helyi építési szabályzattal 

összhangban úgy kell végrehajtani, hogy az önkormányzati beruházások 

megvalósítására, gazdasági, a mezőgazdasági és turisztikai vállalkozások számára 

vonzó legyen. 
 

 

A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI 

A Gazdasági program a következő 5 év célkitűzéseit, elképzeléseit tartalmazza, de valójában 

a város hosszú távú fejlődését készíti elő.  

Rudabánya településrendezési tervét a város széles nyilvánossága bevonásával kell 

felülvizsgálni. Ez a biztosítéka annak, hogy a fejlesztési tervekből azok az elemek beépítésre 

kerüljenek, és valósuljanak meg, melyek a település jövőjét, hosszú távú fejlődését és 

fejlesztését, a lakosság igényeit szolgálják. 
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A térségi kapcsolatok erősítése 

- A település jövőbeli fejlődését is erősen befolyásolja a gazdasági környezet. Ezen belül is 

fontos és a jövőben kiemelt figyelmet szükséges fordítani a meglévő térségi kapcsolatok jobb 

kihasználására. 
- A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás– mint 

önkéntes társulás - fogja össze 22 település több mint 40 ezer lakosának érdekeit. Ezen belül 

több mikro-körzeti szinten működik az ügyeleti ellátás, a családsegítés- és gyermekjóléti 

szolgáltatás.   
- 2013. január 01-től Rudabánya, Izsófalva és Alsótelekes települések létrehozták a 

Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatalt. A Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatalon 

keresztül történik a közigazgatási, önkormányzati feladatok ellátása. A három település között 

meglévő jó kapcsolatot erősíteni kell, kihasználva a települések lehetőségeit, tapasztalatait. 
- Meg kell valósítani a település fejlesztésének összehangolását a megyei és térségi 

fejlesztési elképzelésekkel. 
 

Munkahelyteremtés 

 

A munkahelyteremtés feltételei jelentős mértékben tőlünk független tényezőkön múlnak.  

Természetesen az önkormányzatnak is mindent meg kell tenni a feltételek javításáért. A jól 

szervezett közmunkaprogram, illetve az erre épülő start programok pozitív irányt mutatnak.  

A jövőben a közfoglalkoztatás mezőgazdasági tevékenységének a kiszélesítésével, újabb 

(piacképes értéket előállító) foglalkoztatási formák meghonosításával teremthetünk tartósan 

újabb munkahelyeket.  

Saját és pályázati forrásból Mini Ipari Park létrehozásával, valamint a turisztika és 

idegenforgalom fejlesztésével szeretnénk új munkahelyeket településünkre vonzani.  

Idegenforgalmi övezet kialakítása, turizmus fejlesztése 

 

A település egyik kitörési pontja lehet az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése. 

Figyelembe kell venni a már meglévő adottságokat, meg kell találni azt az egyediséget, ami 

miatt városunkba látogat a turista. Olyan eseményeket, rendezvényeket szükséges 

hagyománnyá tenni, melyek a környező településekről, a megye más részeiből is idevonzzák 

az érdeklődőket. Jó minőségű szálláshelyek kialakításával el kell érni, hogy komplett 

programsorozatok esetén a   turisták  néhány  napra  megszálljanak településünkön. 

 

Az önkormányzat honlapján, szórólapokon, kiadványokban szerepeltetni kell a turisztikai 

lehetőségeket, valamint információs adatbázist szükséges kialakítani a szálláshelyekről, 

programokról.  

A népesség-megtartó erő növelése 

 

A város demográfiai és népességi mutatói nem jók.  

Ugyanakkor számba kell vennünk a reálisan végrehajtható programokat a népességmegtartás 

érdekében. 

 

A csodálatos természeti környezet adott, a jövőbeli cél, hogy városunk élhető, tiszta, 

rendezett, biztonságos város legyen. 
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Élhető: ezen a területen el kell érni, hogy a lakosság érdekeit, kényelmét szolgáló valamennyi 

szolgáltatás fejlődjön. Ebbe a rendszerbe direkt módon pozitívan tud beavatkozni az  

 

önkormányzat. Törekedni kell a minél szélesebb körű információátadásra. Ehhez fel kell 

használni a meglévő kommunikációs csatornákat. Az infrastruktúra fejlesztésére a több 

figyelmen túl több forrást is kell biztosítani. Az intézményeinkkel együttműködve több és 

rendszeresebb ifjúság-barát programot kell szerveznünk. Családbarát programok 

kidolgozásával intézményeink további lehetőségeket biztosíthatnak a szabadidő tartalmas 

eltöltéséhez.  

 

Tiszta, rendezett: alapvetően a város tiszta, rendezett,  de ez sok helyen elsősorban a 

közmunkásoknak és az illegális szemétlerakók felszámolásának köszönhető. A lakosságot 

jobban kell ösztönözni a saját lakókörnyezetének a rendben tartására. Létrehoztuk a tiszta 

udvar rendes ház mozgalmat, mely szintén motiváció növelő hatású. 

Biztonságos: Rudabánya alapvetően biztonságos település, ugyanakkor tudjuk, hogy ezen a 

területen is van még mit fejlődni. A rendőrséggel jó a kapcsolat, jól végzik a munkájukat a 

számukra meghatározott kereteken belül. Továbbra is ápolni kell a kiemelkedően jó 

kapcsolatot a polgárőrséggel. Az Ő jelenlétük valamennyi nagyobb rendezvényen és a 

közlekedés biztosításának segítésében megnyugtató. Az előttünk álló ciklusban újabb 

térfigyelő kamerák elhelyezésével kell a közterületek megfigyelését erősíteni.  

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK, KÖVETELMÉNYEK 

A településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület 

ciklusa alatt ne csökkenjen, inkább annak növelésére kell törekedni. A szükségessé vált 

fejlesztéseket a képviselő-testületnek fel kell vállalnia, melyeknek a finanszírozását 

zökkenőmentes működés mellett biztosítani kell. 

Követelmény a településfejlesztés széles nyilvánossága, ennek megvalósítása érdekében: 

- a település honlapjának folyamatos fejlesztése, 
- a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok nyilvánossága, 
- az    intézményeknek,    a    civil    szervezeteknek    a    településen    rendezett    programjainak 

nyilvánossága, 
- a turisztikai kiadványok készítése. 

Az     elkövetkezendő     években     jelentős     pályázati     források     nyílnak     meg,  ezért fontos,     

hogy     a településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység. Ennek érdekében: 

- fontos a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, 
- amennyiben    szükséges,    a    sikeres    pályázat    reményében    megfelelő    szakértelemmel 

rendelkező személyt kell keresni és megbízni, 
- a pályázatokhoz megfelelő önerőt kell biztosítani. 

 

ADÓPOLITIKA 

Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel 

az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételeket, illetve hatással van a 

településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire. 
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A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 

kialakítani, hogy az állandósága mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, 

ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 

 

Az adóbevételek növelése érdekében figyelmet kell fordítani arra, hogy az adóalanyok teljes 

köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel kell kísérni az adóalanyi 

kör, adó bejelentési kötelezettségének teljesítését, kezdeményezni kell az elmaradt 

adóhátralékok mielőbbi beszedését. 

 

 

ÖNKORMÁNYZAT 

Az Önkormányzat feladata a település üzemeltetése, működtetése, településfejlesztés, 

településrendezés (közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezető árkok, ivóvíz ellátás, stb.), 

egészségügyi alapellátás, intézményeinek önálló fenntartása és működtetése, környezet, 

egészségügy, óvodai ellátás, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás-és 

helyiséggazdálkodás, kulturális szolgáltatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a 

turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek. 

Kiemelt feladatnak kell tekinteni a közterület-fenntartást, utak, járdák, belvízelvezető 

rendszerek karbantartását, tisztán tartását. Ezek a feladatok nagyrészt a közmunka program 

keretében kerülnek végrehajtásra, melyeknek mennyiség és minősége az anyagi lehetőségek 

függvénye. Az utcai árkok, átereszek állapota folyamatos karbantartást igényel, melyhez a 

lakosság segítsége is elengedhetetlen. 

 

Önkormányzati kapcsolatok 

Egy-egy politikailag és/vagy földrajzilag távol eső kis- vagy nagyváros partneri viszonyt 

alakít ki egymással, hogy az emberek közötti és a kulturális kapcsolatokat erősítsék. 

Rudabánya város két településsel tart fent testvérvárosi kapcsolatot: 

Dobsina város Szlovákiában, a Kassai kerület Rozsnyói járásában található. 

2011.  április 30-án Rudabánya Város képviseletében Szobota Lajos polgármester, valamint 

Dobsina Város képviseletében Karol Horník volt polgármester aláírták a két város között 

létrejött testvérvárosi szerződést. Mindketten kifejezték azt a reményüket, hogy a jövőben 

rendszeres és eredményes kapcsolatok alakulnak ki a két, a múltban is sok szállal egymáshoz 

kötődő település között. 

 

Borszék Város Romániában, Hargita megyében található. Erdély egyik leghíresebb fürdő- és 

üdülővárosa, turistaközpont. Alsó- és Felső-Borszékből áll, melyből az utóbbi a fürdőtelep. 

Székelyföld legészakibb települése, Gyergyószentmiklóstól 40 km-re északra, a Bor-patak 

völgyében, a Gyergyói-havasok, a Kelemen-havasok és a Besztercei-havasok találkozásánál. 

2012.  április 19-én Rudabánya Város képviseletében Szobota Lajos polgármester, Borszék 

Város képviseletében pedig Mik József polgármester aláírták a két település között megkötött 

testvérvárosi szerződést. 
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Tervezett beruházások, fejlesztések, jövőbeli célok 

A dokumentum zárásaként álljon itt egy hosszabb felsorolás, mely még mindig nem teljes, de 

az irányokat, szándékokat pontosan jelzi. Az önkormányzat gazdasági programja az uniós és 

hazai pályázatok ismeretében folyamatosan módosulhat, mert a fejlesztésekhez e források 

megszerzésére feltétlenül szükségünk van. 

 
-Rudapithecus park, oktató-látogató központ kialakítása, szoborparkjának bővítése  

-Tájház létesítése, meglévő régi épületünkben  

- Műszaki Múzeum kialakítása 

-Tematikus útvonal kialakítása a város nevezetességeihez  -„Majomsziget” látványtár a 

majomszigeten; a lelőhely lefedése, kiállító tér, kilátó –látogató központ kialakítása  

-Tanösvény a bányató környékén 

- Kalandpark a volt külszíni bányatelep területén 

- Kerékpárút kialakítása a református templomtól a Rudapithecus Látványparkhoz 

- Földvári Aladár bemutatóterem felújítása   

-Térfigyelő kamerarendszer bővítése 

-350 adagos konyha, Rudagasztró Étterem létrehozása, beüzemeltetése  

-Patakmeder lefedése   

-Járdák, új köztér burkolása, felújítása   

-Parkolók kialakítása   

-Benzinkút létesítése a volt MÁV állomás területén     

-Mini Ipari Park kialakítása  

-Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása, energetikai fejlesztése 

-Városháza, Közös Hivatal felújítása, energiatakarékos átépítése   

-Településrész rehabilitáció Kossuth Lajos, József Attila, Bányász utca)  

-Játszóterek kialakítása   

-Új, korszerű buszmegállók létesítése, buszöblök kialakítása   

-Tanuszoda többfunkciós Városi Uszodává fejlesztése, az úszás oktatás és úszás rehabilitáció 

megvalósítása  

-A városi szabadidőpark korszerűsítése  

-A teniszpályák infrastrukturális létesítményének korszerűsítése  

-Városi panziók és vendégházak kialakítása, és szálláshelyek bővítése az idegenforgalom 

kiszolgálása céljából  

 -kijelölt fürdőhely, strand kialakítása a bányatónál Megyei Búvárklub segítségével 
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-A búvárúszás feltételének megteremtése Megyei Búvárklub segítségével 

- A Városnap közösségi programjainak kiszélesítése 

- Turisztikai információs központ kialakítása 

 

 

A felsorolt beruházások, fejlesztések közül néhány részletesen is kifejtésre kerül: 

 

Mini Ipari Park:  

Rudabánya Város Ormosbányai bevezető szakaszán, az Ormos-patak mellett, több ingatlan 

összevonásával, vasúti kapcsolattal, egy mini ipari parkot szeretnénk létrehozni, ahol helyt 

kapnának a lakosság kiszolgálásához elengedhetetlenül szükséges és jelenleg hiányzó kisipari 

szolgáltatásokat végző vállalkozások. Többek között, egy TÜZÉP telep, valamint egy 

üzemanyagtöltő állomás, ami 12 km-es körzetében nincs. Megoldottá válna általa, több kisebb 

település üzemanyaggal történő ellátottsága is. A bevonható összes terület nagysága: 6,8 ha. 

 

Rudagasztró Étterem: 

 

Rudabánya Városában jelenleg egyetlenegy meleg étkeztetést biztosító vállalkozás sem 

működik. A folyamatban lévő idegenforgalmi fejlesztések látogatói számára, legalább egy 

350 fő kapacitású étterem kialakítása szükséges. Megvalósításához az Önkormányzatunk 

rendelkezik egy olyan ingatlannal, ami korábban vendéglátó egységként funkcionált. A 

tevékenységre alapított vállalkozással, és érvényes építési engedéllyel rendelkezünk. 

 

 

Műszaki Múzeum: 

 

Rudabánya Város központjában lévő, a volt bányaüzemet kiszolgáló "Barnamezős"Központi 

Gépjavító Műhely, műhelycsarnokaiban szeretnénk, egy elsősorban bányászati - és 

közlekedési gépeket és eszközöket bemutató műszaki múzeumot kialakítani, a 

vasércbányászati tevékenységet kiszolgáló géppark bemutatásával. 

 

 

Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten: 

 

A lelőhely fölé látogatható védőépület, fogadóépület, valamint védőtető építése, a lelőhely 

környezetének kialakítása, tanösvény létrehozása kilátókkal. 

 

 

Rudapithecus Látványpark megközelítése az altáró járhatóvá tételével : 

 

A bezárt vasércbánya földalatti üzemének altáróját szeretnénk úgy kialakítani, hogy a 

bányászati termelés ideje alatt, a bányamunkások szállítására és a föld alatt kitermelt vasérc 

szállítására használt vízszintes folyosót (alagutat) gumikerekes kisvonat közlekedtetésére 

alkalmassá téve, a látogatók – föld alatt közelíthessék meg a varázslatos szépségű bányatavat, 

ami az alagút másik végén található. 
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Turisztikai Információs Központ kialakítása: 

 

A központi tér mellett, a volt Coop üzlet felújítása és az épületben turisztikai információs 

központ kialakítása. 

 

 

 

 

Vasércbányászati kiállítás a külszíni bánya (volt "C" Trafó) területén: 

 

A volt külszíni vasércbánya területén, a bányató és az őslénytani lelőhely között található 

barnamezős - nagy belmagasságú építményben - , egy  látvány és kiállítótermet szeretnénk 

létrehozni, ahol holografikus és  3D -s  lézer show segítségével mutatnánk be 

monumentálisan, a vasércbányászati tevékenységet. Közelebb hozva a közönséget ahhoz, 

hogy hazánk egyetlen, de sajnos bezárt vasércbányájának területén tehetnek egy vizuális 

látványutazást. 

 

Libegő a "Majomszigethez": 

 

Magyarország egyik legjelentősebb természeti emlékhelyét, valamint a külszíni bányászat 

helyén az ember által kivájt, óriási völgykatlanban - természetes körülmények között létrejött 

- csodálatos kék színű, mintegy 60 m mélységű bányató, és a környezetében kialakított 

látványpark területét, egy libegőről szeretnénk csodálhatóvá tenni, az idelátogató turistáknak. 

A libegő végállomása a "majomszigeti látványtár, - A Rudapithecus Hungaricus otthona", a 

természetes körülmények között megcsodálható ásatási színhely, ahol további látványosságok 

tárulnak az érdeklődők elé. 

 

Kalandpark a volt külszíni bányatelep területén: 

 

 

A festői szépségű volt bányatelepen az extrém sportokat kedvelő látogatók számára, 

tervezünk kellemes időtöltést, azzal, hogy a látványosságoktól elszeparáltan, drótkötélpályás 

lesiklón, különböző nehézségi fokozatú pályákon próbálhatnák ki kalandvágyukat és 

bátorságukat. Mellette paintbal és quad pályát kínálunk, további időtöltésnek. 

Vízi színpad kialakítása a bányató látványtár felőli oldalán. 

 

 

Kőzet, és ásványgyűjtemény bemutatóterem felújítása és fejlesztése:       

 

A Földvári Aladár Kiállító terem épületének teljes felújítása, a kőzet és ásvány kiállítás még 

színvonalasabb bemutatása érdekében, amely az épület korszerűsítésével és a kiállítás 

bemutató vitrinek cseréjével, a megvilágítások és vizuális  lézer technika látvány 

kiegészítéseivel valósul meg. 

 

                            

Kerékpár út kialakítása, a Református templomtól a Rudapithecus Látványparkhoz: 

 

 

Kerékpárút kiépítése, a műemlék református templom melletti Szabadság tértől kiindulva, a 

majomszigetig, nem a bányaúton keresztül, hanem egy alternatív útvonalon. A Szabadság 

téren lévő volt tűzoltószertárban biztosítani kell a kerékpárkölcsönzés lehetőségét. 
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Közterek és játszóterek kialakítása négy helyszínen: 

 

Rudabányán jelenleg egyetlenegy játszótér sem működik, a gyerekek közösségi és társas 

szemléletmódjának formálásához elengedhetetlenül szükséges a játékos szabadidős 

tevékenységek biztosítása. Régi játszóterek helyszíni adottságainak és a felmerülő igényeknek  

megfelelően játszótereket kell kialakítani a Petőfi telepi Zöldfa utca 22 szám melletti 

közterületen, valamint a Kossuth Lajos utca szociális város rehabilitáció egyik színhelyén a  

Kossuth Lajos utca 5 szám mellett, valamint az Óvoda utcában, és a Jókai utcában. 

 

 

Ormos-patak nyílt medrének lefedése, parkolók kialakításához: 

 

 

Rudabánya városközpontjában, mintegy 45 m hosszúságon nyílt mederben folyik az Ormos-

patak. A városi postától a központi térig terjedő medret, kapcsolódva a posta melletti 

lefedéshez, szintén zárt mederbe kell terelni, és úgy kell kialakítani a felette lévő területet, 

hogy alkalmas legyen személygépjárművek parkolására. 

 

 

Városi Művelődési Ház, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal Energetikai 

Fejlesztése: 

 

A Városi Művelődési Ház, valamint az Önkormányzati Hivatal, energetikai felújításra szorul, 

korszerűsíteni kell a fűtési rendszereit, megújuló energiával való ellátását, valamint meg kell 

oldani a homlokzatok hőszigetelést és nyílászárók cseréjét. 

 

Kossuth Lajos - József Attila -Arany János - Bányász utcák rehabilitációja: 

 

Az 1900-as évek elején épített többlakásos, kétszintes társasházi épületek, jelenlegi 

elhanyagolt állapotukban rontják a városképet, és értéküknél fogva szegregációk 

kialakulásához vezettek. A lakások komfort nélküliek, és nem rendelkeznek megfelelő 

talajvíz elleni védelemmel és megfelelő hőszigeteléssel, valamint többségükben nincsen 

mellékhelyiség, sem pedig fürdőszoba. A vakolatok málladoznak és a tetőszerkezetek 

omladoznak, ezért szükséges a teljes felújításuk, vagy az esetleges elbontásuk, és a 

szegregációk megszüntetése. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A város Gazdasági programjának alapvetően az a célja, hogy a meglévő és lehetséges 

gazdasági, pénzügyi forrásokat prognosztizálja és a város fejlődése szolgálatába állítsa. 

A fejlődést elsősorban az infrastruktúrán és a humán ellátórendszer fejlettségén, a nyújtott 

szolgáltatások mennyiségén és minőségén méri le a lakosság és az idelátogató idegen, így a 

humán szféra szervezeteinek, ellátási területeinek számbavétele szerves része a gazdasági 

koncepciónak. Ezek elemzéséből kiindulva tudunk előre tervezni, meghatározva a lehetséges  
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irányokat, a fejlesztési célkitűzéseket. 

A turizmusfejlesztés sajátos helyet foglal el a palettán: egyik oldalon fejlesztési cél, de 

ugyanakkor gazdasági eszköz is. Magyarán a humán területek jövedelemtermelő 

képességének növelése a turizmus eszközeivel lehetséges, ez pedig feltétele az ágazat 

fejlődésének. Így ezt a területet kell a következő időszak fejlesztési célkitűzéseinek 

középpontjába állítani, ennek szempontjait érvényesíteni az egyes ágazati koncepciókban is. 

Ez nem mond ellent az egyes területeknél megfogalmazott feladatoknak, hiszen minden 

járdaépítés javítja a város infrastruktúráját, minden intézményfejlesztés vonzóbbá teszi a helyi 

szolgáltatásokat, minden program színesíti a helyi kínálatot. 

A turizmusfejlesztést emeltük ki célként és eszközként, de valójában csak a város 

jövedelemtermelő képességének javítása érdekében. Minden fejlesztés, bővítés igazából a 

helyi lakosság érdekeit szolgálja, a helyben maradás és megmaradás esélyét növeli. 

A város fejlődési pályára állítása, növekedésének biztosítása, vonzerejének fokozása 

természetesen sok olyan külső tényezőtől függ, melyek befolyásolására a Képviselő-

testületnek nincs eszköze. Mégsem várhatja „tétlenül” a gazdasági és pénzügyi folyamatok 

jobbra fordulását, hanem a város lakosságával, vállalkozásaival, civil és egyéb szervezeteivel 

együtt gondolkodva, egymás munkáját segítve a programban megfogalmazott törekvések 

megvalósításán kell dolgoznia, melyek biztosíthatják városunk hosszú távú fejlődését. 

Ehhez kell biztosítanunk a forrásokat, eszközöket. 

A fentiekben felvázolt gazdasági koncepció akkor lesz eredményes, ha a lehető legtöbb dolog 

megvalósul belőle. A kiadott anyag a jelenlegi helyzetképből kiindulva a jelenlegi 

közigazgatási rendszer illetve, központi gazdasági koncepció irányvonala szerint készült. Az 

összeállításhoz igénybe vettük a korábban készült felméréseket, valamint a képviselő-testület 

és a bizottság javaslatait. 

Rudabánya, 2015.03.10. 

                                                                                                            

                                                                                                         Szobota Lajos  

                                                                                                          polgármester 

                                                                                                        

                                                                                                         

 

 

 
 


