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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 8-án, 

     14,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Hadobás Sándor, Papp András, Szél Miklós, 

   Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba, Veres Lajos tagok, összesen 7 fő. 

 

Tanácskozási joggal meghívott az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, Sebestyén Mónika HVB elnöke 

 

Papp András korelnök köszöntötte az új képviselő-testület valamennyi tagját, a meghívott 

vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül mindenki jelen van, így az 

ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet a 

képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

N a p i r e n d : 

 

 T á r g y :        E l ő a d ó : 

 

1./ Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás  Sebestyén Mónika 

      eredményéről, megbízólevelek átadása     HVB elnöke 

 

2./ Az önkormányzat képviselők és a polgármester eskütétele 

 

3./ A polgármester illetményének megállapítása 

 

4./ Rendelet alkotása az önkormányzat képviselőinek, a bizottságok Szobota Lajos 

     elnökeinek és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról polgármester 

      

5./ SZMSZ módosítása       Szobota Lajos 

          polgármester 

 

6./ Indítványok, javaslatok 

 

Sebestyén Mónika a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte a képviselő-testület tagjait, 

gratulált a választási eredményhez. Ismertette a Választási Bizottság tevékenységét, a választás 

eredményét. Ezt követően átadta a Megbízóleveleket. Felkérte a képviselő-testület tagjait az 

eskütételre. 

 

A képviselői eskütételről szóló jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Sebestyén Mónika felkérte a polgármester urat az eskü letételére. 

 

A polgármesteri eskütételről szóló jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékelte tartalmazza. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: A polgármester illetményének megállapítása 

 

Előadó: Papp András 
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    korelnök 

 

Papp András elmondta, mielőtt átadná az ülés vezetését polgármester úrnak, kötelessége a 

polgármester úr illetményére és költségtérítésére javaslatot tenni. A jogszabály szerint 8,5 és 

11-es szorzó között kell megállapítani a polgármester illetményét, 10-es szorzót javasolt. A 

törvény a költségtérítésre az illetmény 20-30 %-a között ad lehetőséget. Javasolta, hogy 25 % 

legyen a költségtérítés mértéke. 

 

Szobota Lajos polgármester bejelentette személyes érintettségét, de amennyiben a képviselő-

testület úgy dönt, szeretne részt venni a szavazásban. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – 

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2010. (X. 08.) sz. határozat 

 

Tárgy: Szobota Lajos polgármester személyes érintett- 

   sége 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szobota Lajos polgármester illetményének megállapítása 

kapcsán személyes érintettségének bejelentését tudomásul 

vette. 

 

A képviselő-testület Szobota Lajos polgármestert nem 

zárja ki a határozat meghozatalából. 

 

Veres Lajos nem értett egyet a Papp úr javaslatával a 10-es szorzó vonatkozásában. Mivel az 

előző ciklusban 11,5-szeres szorzó volt megállapítva, most a törvényi plafon 2999 fős település 

esetében 11-es, ezért javasolta ezt.  

 

Szögedi Szabolcs ugyan ezt a javaslatot szerette volna felvetni. 

 

Vaszily Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a BM által kiadott Módszertani Ajánlás szerint 

nem lehet kevesebb az újraválasztott polgármester illetménye az előző ciklusban kapottnál. 

Úgy lehetne kompenzálni az összeget, hogy megemelik a költségtérítés mértékét. 

 

Szobota Lajos kijelentette, mivel csökkent a lakosság létszáma, ezért a 11-es szorzót 

elfogadja, valamint a 21 %-os költségtérítés mértékével egyetért.  

 

Papp András kérte a képviselő-testület döntését a polgármester illetményére vonatkozóan. Az 

utolsó javaslat a 11-es szorzó volt, tehát összegszerűen 425.150.-Ft. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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74/2010. (X. 08.) sz. határozat 

 

Tárgy: Szobota Lajos polgármester illetményének 

  megállapítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szobota Lajos polgármester részére 2010. október 3. 

napjától 425.150.-Ft illetményt állapít meg. 

 

Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a hozott határozatot a 

Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     címzetes főjegyző 

 

Papp András kérte a testület döntését a költségtérítés vonatkozásában is. Az utolsó javaslat a 

21 % volt.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2010. (X. 08.) sz. határozat 

 

Tárgy: Szobota Lajos polgármester részére költség- 

  átalány megállapítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szobota Lajos polgármester részére költségátalány állapít 

meg. Az költségátalány összege a mindenkori 

illetményének 21 %-a.  

 

Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy az átalány kiutalásáról 

havonta gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:     címzetes főjegyző 

 

Papp András korelnök átadta a szót Szobota Lajos polgármester úrnak. 

 

Szobota Lajos megköszönte az alakuló ülés alkalmából a lakosságnak azt, hogy újabb 4 évre 

megtisztelték bizalmukkal. Bízik benne, hogy az elkövetkezendő időben minden tehetségükkel 

a város fejlődését fogják szolgálni. Sok feladat vár rájuk. A jövő héten kerül sor az 1. sz. orvosi 

rendelő támogatási szerződésének aláírására. Az elmúlt hetekben több olyan probléma és 

feladat is megfogalmazódott, amelyet eddig nem tudtak megoldani. A korábban megígért 

feladatok megvalósítását fogja szorgalmazni. Nem egyszerű feladat elé néz az önkormányzat, 

hiszen a jelenlegi programok, meghirdetett pénzügyi normatívák nem azt tükrözik, hogy az 

elkövetkezendő 4 évben fellendülést biztosítanának az önkormányzatok számra. Örül annak, 

hogy úgy tudják továbbvinni az önkormányzatiságot, hogy hitelállománnyal nem rendelkeznek. 

A beruházás miatt azonban szükség van rulírozó hitel felvételére. Erre a fordított ÁFA miatt 
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van szükség. Arra kért minden testületi tagot, hogy az elkövetkezendő 4 évben tudjanak együtt 

működni és az eskü szövegének megfelelően irányítsák a várost.  

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Rendelet alkotása az önkormányzat képviselőinek, a 

bizottságok elnökeinek és a bizottságok nem képviselő tagjának tiszteletdíjáról 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, mivel városunk lakosságszáma 3000 fő alá csökkent ezért a törvény 

maximum 1,3-as szorzót biztosít. A képviselői tiszteletdíj megállapításánál javasolta ezt a 

szorzót, valamint bizottsági elnök, illetve a kültagok esetében ne változtassanak, maradjon a 25 

%, illetve a 12 %. A rendelet hatálybalépésének időpontját 2010. november 1. napjával kérte 

meghatározni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül -, megalkotta a 8/2010. (X. 11.) sz. rendeletét a Rudabánya 

Önkormányzat Képviselőinek, a Bizottságok elnökeinek és a Bizottságok nem képviselő 

tagjainak tiszteletdíjáról. 

 

A 8/2010. (X. 11.) sz. rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: SZMSZ módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az SZMSZ tartalmazza a bizottságok megnevezését, tagjainak nevét. 

A mostani ülésen a bizottság tagjainak választásával ne foglalkozzanak, csak a struktúrát 

alakítsák ki. Eddig két bizottság működött, a Jogi-, szociális, kulturális és sportbizottság, 

valamint a Pénzügyi és településfejlesztési bizottság 5 belső, és 3 külső taggal. A testület 

létszáma felére csökkent, ezért azt javasolta, hogy a bizottságok létszáma is csökkenjen a 

felére. Két alternatíva közül választhatnak. Az egyik, hogy maradjon a Jogi Bizottság 3 fővel 2 

testületi, 1 kültaggal, illetve a Pénzügyi 3 testületi taggal, 2 külsőssel. A másik javaslat, hogy 1 

bizottság legyen 5 választott taggal, 3 külsős taggal. Egy bizottság látná el a 2 bizottság 

feladatait. Kérte a képviselő-testület hozzászólásait, javaslatait. 

 

Szögedi Szabolcs a Jogi Bizottság 3 fős felállásával azért nem ért egyet, mert gyakran 

előfordulhat működőképtelenség. Javasolta, hogy nagyobb létszámú, de egy bizottság kerüljön 

megalakításra. 

 

Veres Lajos véleménye szerint jobb, ha meghagyják az elmúlt időszak gyakorlatát, a 2 

bizottságot, csak annyi kiegészítéssel, hogy a szociális bizottságba is 3 belsős tag legyen és 2 

külsős. 

 

Szél Miklós közölte, ő is ezeken a dolgokon gondokozott a legtöbbet. Abban egyetért, hogy a 3 

tagú bizottság olyan minimális létszámú, hogy gyakran lehet határozatképtelen. A Szociális 

Bizottság minden hónapban ülésezett, a Pénzügyi egy évben legalább ötször. A Szociális 
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Bizottságba mindenképpen be kellene vonni egy szakembert a Szociális Szolgáltató 

Központból, mivel a családi pótlék természetbeni juttatása nem kis feladatot fog jelenteni. A 

Pénzügyi Bizottságnál minimum 3 tag kell. Ezért ő is inkább az egy bizottság felé hajlik. Ha 5 

választott képviselő vesz részt a munkában, akkor használják ki a 4 fő külsős bevonásának 

lehetőségét. 

 

Szobota Lajos összegzésében elmondta, tehát a testület 1 bizottságot kíván létrehozni, 9 fővel, 

5 választott taggal és 4 külsőssel, Pénzügyi és Szociális Bizottság néven. A személyekről majd 

a következő ülésen döntsenek. Kérte a képviselő-testület döntését az SZMSZ-re vonatkozóan. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül -, megalkotta a 9/2010. (X. 11.) sz. rendeletét az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (III. 30.) sz. rendelet módosításáról. 

 

A 9/2010. (X. 11.) sz. rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Papp András javasolta, hogy az SZMSZ-t 2010. december 31-ig vizsgálják felül. 

 

Dr. Sallai Árpád rámutatott arra, hogy az Ötv. a választ követően 6 hónapot biztosít az 

SZMSZ felülvizsgálatára, de év végéig elő fogják készíteni. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2010. (X. 08.) sz. határozat 

 

Tárgy: SZMSZ felülvizsgálata 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2010. december 31. napjáig felülvizsgálja az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a Hivatal a 

felülvizsgálatot készítse elő, azt terjesszék a képviselő-

testület elé. 

 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős:     címzetes főjegyző 

 

Hatodik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 

 

Szobota Lajos elmondta, az önkormányzati választásokat követően 6 hónap áll rendelkezésre a 

kistérségből való kiválásra. Javasolta a képviselő-testület felé, hogy a kiválásról hozzák meg a 

határozatot. Az okmányiroda kialakításához csatlakozott 18 település, velük közösen 

alakítsanak egy új kistérséget. A megkeresés már a 18 település felé elküldésre került. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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77/2010. (X. 08.) sz. határozat 

 

Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

  Kistérségi Társulásból való kiválás és új  

  Kistérségi Társulás alakításának kezdeményezése 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy kezdeményezi Kazincbarcika és 

Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásból való 

kiválást és Rudabánya székhellyel új Kistérségi Társulás 

megalakítását. 

 

Utasítja a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a 

határozat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegyék meg. 

 

Felelős: tisztségviselők 

Határidő: azonnal 

 

Más napirend, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos polgármester az alakuló 

ülést 15,00 órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


