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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.05.29.-én,  

               du. 15.00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:   Szociális Szolgáltató Központ Konferencia Terme Rudabánya 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Novák Péter 

alpolgármester, Hadobás Sándor, Szél Miklós, Jancsurák Árpád, Szögedi Szabolcs 

képviselő- testületi tagok, összesen 7 fő. 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

          

                   Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző  

                   dr. Toldi-Tóth Gábor rendőrkapitányság vezető  

                   Vinczéné Bodnár Irén Pü. osztályvezető 

                    Papp Andrea Múzeum igazgató 

                    Szabóné Dobi Andrea Szoc. Szolg Intézményvezető 

                    Sebestyén Mónika Bóbita Óvoda Intézményvezető 

                    Kovácsné Sipos Tünde Városüzemeltető Non-profit kft ügyvezető 

                    Takács Viktor r. szds     

                                             

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: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 

 

Napirend: 

 

1. Tájékoztató a kazincbarcikai Rendőrkapitányság településünket érintő 

tevékenységéről 

 

Előadó: dr. Toldi-Tóth Gábor 

             kapitányságvezető 

 

2. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról  

 

Előadó: Szabóné Dobi Andrea 

              intézményvezető 

 

 

3. A Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló üzleti 

beszámoló 

 

Előadó: Kovácsné Sipos Tünde 

                    ügyvezető igazgató  
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4. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

Napirend előtt: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos polgármester: a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban elmondta, hogy 

április 29. napján volt a legutóbbi testületi ülés. Ott döntött a képviselő-testület a 

Városüzemeltető Non-Profit Kft kapott támogatásról szóló elszámolásáról. Szintén 

elfogadásra került a belső ellenőrzésről szóló jelentés. Gyermekétkeztetés feltételeit javító 

támogatás pályázatának benyújtásáról is döntöttünk. Itt tájékoztatja a testületet arról, hogy 

országos szinten 1 Milliárd Ft keretet adnak rá. Ennek megnyerésére nincs esélyünk. Más 

forrásból igyekszenek ezt finanszírozni és pályázatokat benyújtani.  

A gyermekétkeztetés támogatásának benyújtásáról is döntött a képviselő-testület. Időközben a 

pályázat benyújtásra került.  

Határozatot hozott a képviselő- testület arról is, hogy a Szociális Szolgáltató Központba 

leköltözzön a műszakis kolléga, jegyző úr és az alpolgármester urak. Itt egy tárgyaló helyiség 

került kialakításra.  

2015.04.29. napján, együttes testületi ülésen lett elfogadva a Rudabányai Közös 

önkormányzati hivatal 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtása. 

 

Két rendeletünk született, az egyik az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítása. A másik az önkormányzat 2014. évi pénzügyi terv 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása.  

A folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg négy területen 

folynak a munkálatok. Az egyik a régi óvoda területén egy Rudapithecus Fogadó épület, 

Oktató és Kutató Központnak a kialakítása. Közben elkezdtük a Tájháznak a kiépítését is. A 

harmadik a Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten projekt megvalósítása. Hamarosan 

megkezdik az alapozási munkákat.  A negyedik beruházás a térfigyelő kamerarendszer 

kiépítése. Összesen 12 kameráról van szó mely közül 6  már jelenleg is üzemel.  

 

A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy 264 főt foglalkoztatunk Ebből 22 fő 

alapoktatásban vesz részt.     

A közös megegyezéssel történő leszámoláshoz csak nagyon indokolt esetben járulnak hozzá.  

A közfoglalkoztatás több területen megy. Kiemelkedő a 92 fős mezőgazdasági program. A 

fóliasátor szépen működik. Megkezdték a lakosság felé történő értékesítés is.  

Nagy segítség volt a mezőgazdasági gépsornak a beszerzése. A földterületeknek az 

előkészítése is folyamatban van. Kialakítottak egy baromfi telepet. Megérkezett egy 200 db-

os tyúkállomány tíz kakassal. 140-160 tojás van naponta. Amit a konyha nem tud felhasználni 

azt értékesítik a lakosság számára.  A tyúkok őstermelőtől lettek vásárolva. Regisztrált 

állományról van szó. A tyúktelepen található egy kút, melyet kitakarítanak és a fertőtlenítés 

után az állatok itatását innen fogják biztosítani.  

A betonüzemmel kapcsolatban elmondta, hogy több beruházásban alvállalkozóként elvállalták 

térburkolatok készítését. Az oszlopok gyártása is folyamatban van. Ezeket az anyagokat a 

későbbi munkálatokhoz fel fogják használni. A lakosság részére betonelemeket addig nem 

értékesítenek amíg a városnak szüksége van rá a beruházások befejezéséhez, csak fölösleges 

mennyiséget tudnak eladni. 

A szemét eltakarítását, a fűnyírást, virágosítást folyamatosan végezik a Kft munkatársai. 

 

A közfoglalkoztatás keretében a napokban ellenőrzést tartottak a Járási Hivatal Munkaügyi 

Központja részéről. Az ellenőrzés eredménye az lett, hogy településünkön példásan működik 

a közmunka program. Erre büszkék lehetünk. 

 

 

Első napirendi pont tárgya: Tájékoztató a kazincbarcikai Rendőrkapitányság 

településünket érintő tevékenységéről 
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Előadó: dr. Toldi-Tóth Gábor  

             kapitányságvezető 

 

Dr. Toldi- Tóth Gábor Kapitányságvezető: Köszönti a megjelenteket és a lakosságot. 

Köszöni, hogy a képviselő-testület napirendre tűzte a közbiztonsággal kapcsolatos 

beszámolót. Több településen ez nem szokványos.  

A tavalyi évben 67 bűncselekményt követtek el a településen. Ez csökkenő tendenciát mutat 

az elmúlt évekhez képest.   

Az elővezetések száma növekvő tendenciát mutat. A közlekedés baleset okozása 

járművezetéstől eltiltással jár.  

A kormány plusz költségvetési forrást biztosított a rendőri jelenlét növekedéséhez. Ez is 

hozzájárulhatott a csökkenő tendenciához.  

2015. évre több célt is megjelöltek. Az egyik a kábítószer fogyasztás csökkentése iskolások és 

fiatal felnőttek részére. A bejelentések száma drasztikusan visszacsökkent.  

 

Köszöni a rendőri tevékenység segítését, különösen az Önkormányzatnak és polgármester 

úrnak.  

A rendőrségi átszervezéssel kapcsolatban elmondta, hogy ez valószínűleg be fog következni. 

július 1-vel a Kazincbarcikai Járásbíróság illetékessége lecsökken. Ennek a következménye, 

hogy az Ózdi és Miskolci Járásbíróság szerepe megnövekszik. Ezek az átszervezések 

kihatással lesznek a rendőrség átszervezésére is. Az átszervezés a rudabányai rendőrőrsöt is 

érinti. A rudabányai őrs ebben az értelemben meg fog gyengülni.  

 

Veres Lajos alpolgármester: az átszervezés nem nyugtatja meg. Reméli, hogy ez nem jelenti 

azt, hogy automatikusan a bűnözők számának növekedését fogja maga után vonni.   

Megköszöni a rendőrség lelkiismeretes munkáját.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

43/2015.(V.29.) határozata a 

a Kazincbarcikai rendőrkapitányság tájékoztatójáról 

 

        Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

   a kazincbarcikai rendőrkapitányság településünket érintő 

tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt  

        tudomásul vette. 

 

         Felelős: polgármester, 

         Határidő: azonnal 

 

A tájékoztatót a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza. 

 

Második napirendi pont tárgya: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról  

 

Előadó: Szabóné Dobi Andrea 

              intézményvezető 
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Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja 

a szót intézmény vezető asszonynak.  

 

 

Szabóné Dobi Andrea intézményvezető: köszönti a megjelenteket. Ez az első év, amelyben 

7 településsel látják el a feladatokat. A munkájuk nem csökkent, inkább növekedett az elmúlt 

időszakban. Igyekeznek a leghatékonyabban működni. Május 20-val egy fő kérte az 

áthelyezését, így egy álláshely felszabadult, azt meg kellett hirdetniük.  

Új ellátottat már csak akkor lehet felvenni, ha súlyos állapotban vannak. Ez megnehezíti a 

feladatukat. 

A nappali klubb működik. Sok programot szerveznek az idős korosztály számára.  

  

Köszöni a támogatást és a segítséget, amelyet polgármester úrtól, az önkormányzat 

dolgozóitól és a képviselő-testületi tagoktól kapott az elmúlt időszakban.  

 

Veres Lajos alpolgármester: a kadott anyaggal kapcsolatban elmondta, hogy az bőséges, 

minden területre kiterjed.  

Minden elismerése a szociális területen dolgozóké. Megköszöni a lelkiismeretes munkájukat.  

 

Szél Miklós képviselő-testületi tag: példa értékű a szervezet munkája. A lakosság részéről 

nem hallott még panaszt a szervezet működésére és az ott dolgozók munkájára. Magas 

színvonalon dolgoznak a Szociális Szolgáltató Központban.  Köszöni a munkájukat és sok 

sikert kíván a további munkában.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

44/2015.(V.29.) határozata a 

Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 

 

                                                          Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                                          a Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját  

                                                         megtárgyalta és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti 

                                                          tartalommal elfogadta.   

 

          Felelős: polgármester, 

          Határidő: azonnal 

 

A tájékoztatót a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: A Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 2014. 

évi tevékenységéről szóló üzleti beszámoló 

 

Előadó: Kovácsné Sipos Tünde 

                    ügyvezető igazgató  

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. 

Részletesebb anyagot kaptak a korábbi évekhez képest. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
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hogy mivel a korábbi ügyvezető igazgató lemondott, megbízta Kovácsné Sipos Tündét az 

ügyvezetői feladatok ellátásával addig amíg a pályázat kiírásra nem kerül.   

A beszámolót a Felügyelő Bizottság előzetesen megtárgyalta.  

 

 

Kovácsné Sipos Tünde ügyvezető igazgató: elmondta, hogy mint minden évben, most is 

nehéz gazdasági helyzetben vannak. Lehetőségeikhez mérten igyekeznek a feladataikat 

ellátni. A vállalkozási tevékenységüket is tovább szeretnék folytatni. Ebben az évben a 

megkezdett munkálatokat igyekeznek befejezni.    

 

Szobota Lajos polgármester: megkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy mondja el a 

Bizottság véleményét a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Veres Lajos a Felügyelő Bizottság elnöke: elmondta, hogy a beszámoló megtárgyalásra 

került. Ezt kötelezően el kell fogadni minden évben a felügyelő Bizottságnak. A Nonprofit 

Kft önkormányzati tulajdonban van.  Jelenleg 5 fő főállású munkavállalója van. Az ő 

irányításuk alatt folyik a közhasznú munka.  

A tevékenységük két területre oszlik az egyik a közhasznú a másik pedig a vállalkozási 

tevékenység.   A közhasznú tevékenységhez a pénzügyi keretet az önkormányzat biztosítja 

meghatározott feladatokra. A közhasznú tevékenységnek túlsúlyban kell lennie a vállalkozási 

tevékenységhez képest.  

A Felügyelő Bizottság számszakilag rendben találta a beszámolót.  

 

Szél Miklsó képviselő testületi tag: Javasolja, hogy Kovácsné Sipos Tünde megbízását a 

gazdasági év végéig lássa el, és utána kiírhatják a pályázatot.  

 

Szobota Lajos polgármester: javasolja ő is, hogy legalább a gazdasági év végéig maradjon a 

jelenleg megbízott ügyvezető igazgató. A Non-profit Kft munkáját maximálisan elismeri.    

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

45/2015.(V.29.) határozata a 

                                               a Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 2014. évi   

                                                                tevékenységéről szóló üzleti beszámolóról 

 

 

                                                          Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                                          a Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 2014. évi  

                                                          tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt a  

                                                          jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.   

 

          Felelős: polgármester, 

          Határidő: azonnal 

 

A beszámolót a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza. 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, Javaslatok, tájékoztatók:  
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Szobota Lajos polgármester: tájékoztatót ad arról, hogy hamarosan a 

hulladékgazdálkodásról szóló rendeletünket el kell fogadnia a képviselő-testületnek. Szóba 

került a csökkentett méretű, 60 l-es kukáknak az igénybevétele is. Ez még nincs letisztázódva. 

Valószínűleg egy egységes rendelet tervezetet küldenek minden érintett település 

önkormányzatának elfogadásra. Július 1. napjával ezt a rendeletet hatályba kell léptetni.  

 

Elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megkeresett minket egy levéllel, 

melyben kérte a vagyonkezelési szerződésünk módosítását. A szakértők szerint a tanuszoda 

nem biztonságos, balesetveszélyes. A tanuszodát szeretnék, ha az önkormányzat visszavenné 

használatra.  

 

Ezzel a levéllel nem ért egyet, nem támogatja a vagyonkezelési szerződés módosítását.  A 

közös probléma megoldására kellene törekedni mindkét félnek. Várja a megoldási 

javaslatokat.  

Javasolja, hogy a statikai szakértői vélemény megérkezése után térjenek vissza a 

megtárgyalásához.  

 

Szél Miklós képviselő-testületi tag: egyetért polgármester úr véleményével.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

46/2015.(V.29.) határozata a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai  

    Tankerületével kötött vagyonkezelési szerződés 

módosításáról  

                                               

                                                      Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                       

                                                      megtárgyalta a Rudabánya Város Önkormányzata és a    

                                                      Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai   

                                                      Tankerülete között 2013. január 1-jei hatállyal kötött  

                                                      vagyonkezelési szerződés módosításának tervezetét, és   

                                                      azt egyhangúlag elutasította, a módosított szerződés            

                                                      aláírásához nem járult hozzá. 

        Felelős: polgármester, 

        Határidő: azonnal 

 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondja, hogy egy tűzcsap van az iskola környékén. Ez 

kevés. Az uszoda feltöltésével tűzi víz ellátás biztosítható, mely biztonságos tűzvédelem 

szempontjából. Ezt az állapotot nem szeretné tovább fenntartani. Egy másik tűzcsapot 

szeretnének kialakítani a Bartók Béla utcában. Egy olyan tűzi vízellátó rendszert szeretne, 

amely ellátja az Iskolát, Művelődési Házat és akár a Múzeumot is.        
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