
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 24-én, du. 

    14,00 órától megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Hadobás Sándor, 

    Papp András, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok, összesen 

    6 fő. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Szél Miklós képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Csehné Kovács Judit intézményvezető 

  Szabóné Dobi Andrea mb. Szoc. Szolg. vezető 

  Takács Csaba Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

Tanácskozási joggal meghívott az ülés napirend előtti tájékoztatóhoz: 

 

  Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető Kazincbarcika 

  Takács Viktor mb. őrsparancsnok Rudabánya 

 

Tanácskozási joggal meghívott az ülés 2./ napirendi pontjához: 

 

  Seres Ottó Kazincbarcikai Munkaügyi Központ kirendeltség-vezető 

   

 

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 6 

fő megjelent, 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./ A szociális gondoskodásról szóló rendelet módosítása   Szobota Lajos 

          polgármester 

 

2./ Tájékoztató a kazincbarcikai Munkaügyi Központ városunkat  Seres Ottó 

     érintő tevékenységéről       kirendeltség-vezető 

 

3./ Beszámoló a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete  Szobota Lajos 

     Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban 2011. második polgármester 

     félévében végzett tevékenységéről  

 

4./ A 2012. évi egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények  Dr. Sallai Árpád         

     alapját képező célok meghatározása     címzetes főjegyző 

 



5./ Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

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

történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos elmondta, már régen szerették volna a képviselő-testületnek bemutatni az új, 

még jelenleg megbízott őrsparancsnok urat. Erre a mai napon tudtak sor keríteni. A 

kazincbarcikai rendőrkapitány úr kérte, hogy ő mutathassa be Takács Viktor urat. 

 

Dr. Toldi-Tóth Gábor rendőrkapitány köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a képernyőn 

keresztül a lakosságot. 2012. február 01-ei hatállyal Takács Viktor urat bízta meg a helyi 

rendőrőrs vezetésével. 2011. szeptember 01-vel üresedett meg a poszt, azóta megbízottként 

látta el ezt a feladatot a Takács úr. Ezt megelőzően a sajókazai rendőrőrsön dolgozott bűnügyi 

csoportvezetőként, illetve a rendőrőrs vezetőjének helyetteseként. Azzal, hogy új 

őrsparancsnok kerül a rendőrőrs élére egy új helyzet fog létrejönni.  

 

Szobota Lajos elmondta, a kazincbarcikai kistérségnél régi hagyomány, hogy a kistérségi 

tanács ülésének megkezdése előtt a kapitány úr tájékoztatást ad a kistérség bűnügyi 

helyzetéről. Ezt szeretnék Rudabánya esetében is bevezetni.  

 

Takács Viktor mb. őrsparancsok is nagy tisztelettel köszöntött mindenkit. A kapitány úr már 

nagy vonalakban ismertette a szakmai előéletét. 13 éve áll a Rendőrség alkalmazásában. Ami 

a bűnügyi, közrendvédelmi helyzetet illeti tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2011 évben 139 

bűncselekmény történt. Ez a szám némi emelkedést mutat, amely a vagyon elleni 

bűncselekményeknek köszönhető. Az utolsó negyedév eredménye a kiugrás. A felderítésben 

sikerült eredményeket elérniük. Az év során két közfelháborodást keltő cselekmény történt. 

Az egyik rablás volt, amelynek az elkövetőjét már el is ítélték. Más egyéb tekintetben 

hasonlóan alakultak a számok. Sajnálatos garázdaság történt január elején, egy férfi 

bántalmazta a feleségét. Előzetes letartóztatásba helyezték, az ügyészség és a bíróság is 

megalapozottnak találta a vádat.  

 

Dr. Toldi-Tóth Gábor hozzáfűzte, egy helybéli fiatalkorúhoz köthető egy sorozatos 

bűncselekmény elkövetése. Úgy gondolják, hogy az lehetne a megoldás, ha el lehetne zárni, 

de ez jelenleg az életkora miatt nem történhet meg. Rövid időn belül azonban betölti a felnőtt 

kort és büntethetővé válik.  

 

Vaszily Csaba úgy tudja, hogy a régi Kmb-s megbízott már nem a rudabányai őrsön teljesít 

szolgálatot. Ki vette át a szerepét? 

 

Dr. Toldi-Tóth Gábor válaszában kifejtette, február 1-ei hatállyal tett javaslatot az új Kmb-s 

személyére. Megbízásra fog sor kerülni, nem kinevezésre, ezért nem szükséges a képviselő-

testület támogatása.  

 

Takács Viktor elmondta, a helyettesítésnek is meg vannak a maga szabályai, ezért az új 

Kmb-s megbízásáig az általános helyettesítési rend szerint történik a feladat ellátása. Ha 

bárkinek, bármilyen problémája van, forduljanak bizalommal hozzájuk. 

 

Hadobás Sándor kérdezte, hogyan fogja befolyásolni a járások tervezett beosztása a 

rendőrség munkáját? Várható-e, hogy a rendőrség tevékenységét is ehhez fogják szabni? 

 



Toldi-Tóth Gábor a feltett kérdésre nem tudott válaszolni, mert még nincs információjuk. A 

jelenlegi illetékességi területük 4 járáshoz fog tartozni, ezt milyen módon fogják tudni 

áthidalni, még nem látják. 

 

Csehné Kovács Judit kérdezte, számíthatnak-e arra, hogy lesz kapcsolattartó személyük a 

rendőrség részéről, mint iskolarendőr? 

 

Takács Viktor közölte, a körzeti megbízott lesz az iskolarendőr, akit február 1-ei hatállyal 

fognak megbízni. A kapcsolatfelvételt meg fogják tenni. 

 

Szobota Lajos arról tájékoztatta az érdeklődőket, hogy február 26-án, délután 17,00 órai 

kezdettel a Művelődési Házban a helyi őrsparancsnokkal közösen szerveznek egy fórumot, 

ahová várják a helyi vállalkozókat is. Szeretnének tájékozódni arról, hogy a vállalkozók 

milyen segítséget várnak el, illetve milyen ötleteik vannak a rendőrség munkájával 

kapcsolatban.  

Megköszönte Dr. Toldi-Tóth Gábor és Takács Viktor uraknak a megjelenés. 

 

Beszámolt a lejárt határidejű határozatokról. Folynak a 2012-es költségvetési év előkészítő 

munkálatai. A 2011 évről átcsúszott számlákat a múlt hét folyamán kiegyenlítették. A 

legfontosabb feladat, hogy a rulírozó hitel törlesztését március 31-ig teljesíteni tudják, 

valamint a 24 milliós bérhitelt is szeretnék lejárat előtt visszafizetni. A tavalyi év során 

nyújtották be a svájci alapos pályázatukat Kazincbarcikával közösen. Ez a pályázat kedvező 

elbírálást kapott. Az Óvoda úti óvoda épületének idegenforgalmi központtá alakítását 

tartalmazza, az udvaron egy rudapithecus park kialakítását, a tájház felújítását, valamint a 

Bánya tó környékén egy tanösvény létrehozását. Körülbelül 70-80 milliós a pályázati összeg. 

Nem tud még pontos számot mondani, mert még a támogatási szerződés most áll előkészítés 

alatt. A képviselő-testület döntött abban is, hogy a Szociális Szolgáltató Központ felújítására, 

korszerűsítésére nyújt be pályázatot. A megfelelő tervekkel, engedélyekkel benyújtották a 

pályázatot 100 milliós támogatási összeggel. Ez azt jelenti, hogy az épület 50 %-ban 

felújítható lesz. Kicsit átalakul ismét a közfoglalkoztatás, a 4 órás foglalkoztatás megszűnik, a 

hagyományos közfoglalkoztatás keretében 6 órás foglalkoztatásra lesz lehetőség. Áprilisban 

indul a Start munkaprogram, melynek az előkészítő munkálataival már novemberben el kellett 

kezdeni foglalkozni. 129 fő alkalmazására pályáztak. A munkaprogramról annyit kell tudni, 

hogy 8 órás a foglalkoztatás és december 31-ig tart. Különböző, nagyobb értékű 

eszközbeszerzésére is lehetőség nyílik. Jelenleg 30 fő foglalkoztatása folyik a téli 

közfoglalkoztatás keretében. Igyekeztek olyan embereket beforgatni a programba, akiknek 

nem volt meg a 30 ledolgozott napjuk. Január 10-12 között átfogó ellenőrzést tartott a VÁTI 

az iskola felújítása, valamint az orvosi rendelő felújítása kapcsán. Az ellenőrzés 

megállapításairól jegyzőkönyv készült. Vannak olyan hiányosságok, amelyben lépni kell. A 

jegyzőkönyv felvételét követően 45 napot kaptak arra, hogy pótolják a hiányosságokat. A 

kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel az egyeztetések megtörténtek. Február 15-ig kapott a 

kivitelező határidőt a munkálatok elvégzésére. Január 12-én párhuzamosan volt még egy 

ellenőrzés, az MVH az iskolatej pályázatot ellenőrizte, mindent rendben talált. Január 18-án 

rendkívüli ülést tartottak a járások kialakításával kapcsolatban. Január 10-én nyilvánosságra 

került az új járások beosztása, illetve kialakítása. Szomorú tényként vették tudomásul, hogy 

gyakorlatilag az a kistérségi kezdeményezés, amelyet 2010-ben kezdeményeztek, 3 járásra 

verődött szét. Putnok, Kazincbarcika és Edelény körzetébe osztották a kezdeményező 

településeket. Kánó, aki velünk körjegyzőségben van, illetve az iskolát is közösen 

működtetjük, Putnokhoz csatolódott. A besorolással nem értettek egyet, ezért a képviselő-

testület hozott egy olyan testületi döntést, amelyben kérték, hogy a kazincbarcikai járáshoz 



tartozhasson Rudabánya. Sokkal könnyebb a megközelíthetősége, illetve sok egyéb más 

dologban is kedvezőbb lenne ez a besorolás. Ugyan ezt a döntést meghozta Felsőtelekes, 

Alsótelekes és Kánó önkormányzata is. A rendőrségi tájékoztatónál is felmerült, hogy a 

hozzájuk tartozó 19 település hogyan fog megoszlani. A jelenleg élő társulások hogyan 

fognak tudni tovább működni?  Nincs információ. Február 15-ig el kell kezdeni a 

költségvetési rendelet megalkotását. Rengeteg törvényi módosításra került sor, de végrehajtási 

rendeleteket még nem adtak ki. A közmeghallgatáson igényként felmerült a tisztségviselők 

külön ügyfélfogadása. Ő minden páros héten hétfőn 13-15 óra között tart ügyfélfogadást, a 

jegyző úr minden páros héten szerdán 13-15 óra között. A páratlan héteken az alpolgármester 

és az aljegyző.  

 

Papp András kijelentette, kb. 2 éve volt olyan felvetés a képviselő-testületnél, hogy a Hivatal 

ügyfélfogadását át kell szervezni olyan irányba, hogy egy személyes ügyfélfogadás legyen. Ez 

azért marad el, mert az volt az elképzelés, hogy kistérségi központ leszünk és lesz 

okmányiroda. Kérte, hogy amennyiben biztosan tudható lesz az, hogy nem lesz 

okmányirodánk, nem leszünk kistérség, a hivatal átszervezésére történő javaslatot terjesszék a 

képviselő-testület elé. 

 

Szobota Lajos hangsúlyozta, rengeteget gondolkoztak már a megoldáson, de jelenlegi 

alapterület nem teszi lehetővé külön ügyfélszolgálati iroda létrehozását.  

 

Dr. Sallai Árpád hozzáfűzte, a járáshatárok még nem eldöntöttek. Az is elképzelhető, hogy 

minden város okmányirodát és kormányablakot kap. Kérték ez ügyben az országgyűlési 

képviselők támogatását. Felháborítónak tartja, hogy egy év alatt nem kaptak választ a 

kezdeményezésükre.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgya: A szociális gondoskodásról szóló rendelet módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az országgyűlés módosította a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit, melynek 

következményeként  2012. január 1-től több ponton módosult a pénzbeli és természetbeni 

támogatásokra vonatkozó szabályozás. A módosítás elsősorban az aktív korúak ellátására és a 

lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat érinti. Az Szt.  jelenlegi módosítása  

lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat rendeletében szabályozza, hogy az aktív korúak 

ellátására jogosult személyek családi körülményeikre, egészségi vagy mentális állapotukra 

tekintettel meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén is jogosultságot szerezzenek  a 

rendszeres pénzellátásra.  A rendelet-tervezet  1. §-a tartalmazza az erre vonatkozó 

szabályokat. A lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1-től jegyzői hatáskörbe 

kerül át. Az átruházott hatáskörök módosítására egyrészt  emiatt került sor, másrészt viszont 

többször előfordult, hogy az étkeztetés iránt benyújtott kérelem betegség vagy házastárs 

kórházi ápolása miatt azonnali döntést igényelt volna, de mivel az étkeztetés bizottsági 

hatáskörben van, ezért mire a kérelem elbírálásra került az már elvesztette aktualitását.  

Az étkezési térítési díj emelésére a javaslat előzetes egyeztetés alapján  történt. Az Áfa, 

valamint az üzemanyag és egyéb  árak emelkedése indokolja a térítési díjak emelkedését is. A 



rendelet-tervezet a bizottság előzetesen megtárgyalta, felkérte az elnök urat, ismertesse a 

kialakult véleményt.  

 

Hadobás Sándor elmondta, a Bizottság tegnapi nap folyamán véleményezte a rendelet-

módosítás tervezetét. Főképp törvényi változások teszik szükségessé a rendelet módosítását. 

Az étkezési díjak megállapítása körül vita alakult ki. Egyes számítások szerint a szociális 

étkezőkön éves szinten 40.000.-Ft árfizetés van. Ezt az összeget a jelenlegi nehéz anyagi 

helyzetre tekintettel csökkenteni kellene. A beterjesztett emelési javaslattal szemben 250.-Ft-

os díjat javasolnak megállapítani a szociális étkeztetés terén.  

 

Papp András javasolta, hogy a kedvezményes étkeztetés %-os értékeit emeljék fel, az 50 %-

ot 70 %-ra, a 70 %-ot 85 %-ra, ezáltal a kedvezményes és a szociális étkeztetés díja közeledik 

egymáshoz. A szociális étkeztetés térítési díját emeljék 220.-Ft-ra. 

 

Szobota Lajos kérte, hogy döntsenek az étkezési térítési díjak mértékének emeléséről is. Az 

ÁFA emelkedése miatt nem lenne szükség ezzel foglalkozni, de olyan mértékben nőttek az 

üzemanyag, valamint az alapanyag árak, hogy muszáj egy minimális emelést végrehajtani. Az 

óvodás gyermekek étkezési térítési díja 250.-Ft-ról 270.-Ft-ra, az iskolás napközis, 

iskolaotthonos gyermekek étkezési díja 260.-Ft-ról 270.-Ft-ra, az iskolás menza 225.-Ft-ról 

240.-Ft-ra, a kihordásos munkahelyi étkeztetés 450.-Ft-ról 470.-Ftra, a vendég étkezés 800.-

Ft-ról 850.-Ft-ra módosulna.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2012. (I. 24.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Étkezési térítési díjak meghatározása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

étkezési térítési díjak összegét 2012. február 01. napjától 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Óvodás gyermek: 213.-Ft + ÁFA = 270.-Ft 

Iskolás napközi/iskolaotthon: 213.-Ft + ÁFA = 270.-Ft 

Iskolás Menza: 189.-Ft + ÁFA = 240.-Ft 

Munkahelyi étkezés: 370.-Ft + ÁFA = 470.-Ft 

Vendég étkezés: 670.-Ft + ÁFA = 850.-Ft. 

 

Határidő: 2012. február 1. ill. folyamatos 

Felelős:  polgármester, int. vez. 

 

Szobota Lajos polgármester kérte a képviselő-testület döntését a rendelet vonatkozásában is. 

Az utolsó módosító javaslat szerint a szociális étkeztetés térítési díja 220.-Ft-ra módosulna, 

valamint a kedvezményes étkeztetés esetében a %-os értékek a javaslatnak megfelelően 

módosulnának. 

 



Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – megalkotta az 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendeletét a szociális 

gondoskodásról szóló 4/1997. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Az 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Második napirendi pont: Tájékoztató a kazincbarcikai Munkaügyi Központ városunkat 

érintő tevékenységéről 

 

Előadó: Seres Ottó 

    kirendeltség-vezető 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos köszöntötte Seres Ottó urat. Kérte, hogy amennyiben a kiadott írásos 

anyaghoz van szóbeli kiegészítése, tegye meg. 

 

Seres Ottó üdvözölte a képviselő-testület tagjait. Szóbeli kiegészítésében elmondta, 2011 

évben alapvetően a közfoglalkoztatás dominált a kistérségben. Forrás oldalról és létszám 

oldalról is ez volt a döntő tényező. 40 település tartozik a kazincbarcikai kirendeltséghez. 3 

nagyobb város van a térségben, akik a maguk módján igyekeznek valamiféle foglalkoztatást 

biztosítani a területen. Az aprófalvas településeken csak az önkormányzatok foglalkoztatnak. 

Várhatóan a 2012-es év is így fog eltelni. A Start mintaprojekteket közösen dolgozták ki a 

településekkel, reméli, hogy újabb változtatásra már nem lesz szükség. 2011 évben helyben 

oldották meg a munkanélküliek jelentkeztetését, szándékuk szerint ez 2012-ben is szeretnék 

folytatni. Valamilyen módon az információ áramlást szeretnék kibővíteni. Szeretnék 

hatékonyabban tájékoztatni az állástalanokat a felmerülő munka- és képzési lehetőségekről. 

Sajnos 2012 évben sem látja, hogy a térségbe nagyobb munkahelyteremtés érkezne, amely 

lendíteni tudna a helyzeten. 9200 fő regisztrált munkanélkülivel kezdték 2011 évet, 7900 főre 

apadt az utolsó negyedévre. Ezt annak tulajdonítják, hogy megnőtt a munkavállalási 

hajlandóság, főleg akkor, amikor 4 órás foglalkoztatást ajánlottak. Rudabánya város 

statisztikáit átnézve nagy változások a regisztráltak számában nem volt, inkább 

átcsoportosodott a segély típusait tekintve. A Munkaügyi Központ az idén is szeretné kiírni a 

munkahelyteremtő pályázatait. Ezzel kapcsolatban fognak tájékoztatást is tartani. Lehet 

pályázni már az egyszerűsített, hagyományos foglalkoztatásra 6 órában, átlagosan 4 hónapos 

foglalkoztatásra. Ez mellett fog indulni a start munkaprogram. Más munkahelyteremtő 

pályázatról jelenleg nem tudnak. Nagyon kedvezőtlen az összetétele a regisztrált 

munkanélkülieknek. Nagyon sok a 8 osztály végzettek száma. Az ő számukra a legnehezebb 

munkát találni, általában csak a közfoglalkoztatás keretében tudják őket alkalmazni. 

 

Csehné Kovács Judit kérdezte, a hagyományos közhasznú foglalkoztatásra csak az 

önkormányzatok pályázhatnak, vagy az intézmények is? 

 

Seres Ottó válaszában kifejtette, az intézmények is pályázhatnak. A hagyományos 

közfoglalkoztatás keretén belül lehetőség nyílik az intézményi közfoglalkoztatásra is. A 

rendelkezésére álló keretösszeg azonban egy töredéke a tavalyinak. Egyeztetni fognak, hogy 

mennyi az a forrás, amennyit Rudabánya város rendelkezésére tud bocsátani.  

 



Szobota Lajos kérdezte, mi lesz azokkal a munkanélküliekkel, akik 2011 évben nem tudták 

teljesíteni a 30 napos munkaviszonyt, törlődnek a rendszerből, mikor kerülhetnek újra vissza 

az ellátottak közé? 

 

Seres Ottó válaszában elmondta, aki nem tudta megszervezni a 30 napos foglalkoztatását, 

azokat nem törlik a rendszerből. Minden szolgáltatást, lehetőséget igénybe tudnak venni a 

továbbiakban is, jelentkezhetnek továbbképzésekre is, érdeklődhetnek állás ügyben. Van egy 

civil szervezet, akivel együttműködési megállapodást kötött a Munkaügyi Központ, akik 

önkéntes munkát fognak szervezni. Amennyiben sikerül a 30 napos munkavégzési 

kötelezettségüket teljesíteni, abban az esetben vissza tudnak térni az aktív korú, nem 

foglalkoztatottak közé. Indulnak az országos közfoglalkoztatási programok, MÁV 

vasúttisztasági program, az Északerdő 600 fős pályázattal jelentkezett. Az ÉKÖVIZIG is 

szervezi a patakmeder tisztítási, ároktisztítási munkálatait. A megyében várhatóan 4.400 főt 

fognak foglalkoztatni. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a kazincbarcikai Munkaügyi Központ városunkat 

érintő tevékenységéről szóló tájékoztatót 

jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Beszámoló a polgármester Kazincbarcika és 

Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, 2011. második félévében 

végzett tevékenységéről 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Szóbeli kiegészítésében 

arról tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az ügyelet finanszírozási dolgaiban léptek, 

a kistérségen belül, egy elkülönített számlán rendelkezésre áll 1 millió forint, amennyiben 

valamelyik település átmenetileg nem tud finanszírozni. A szerződés módosítása még 

folyamatban van, mivel közbeszerzés útján köttetett, ezért bármilyen módosítást át kell 

gondolni. Ezért január hónapban még a Sivák Bt. minden önkormányzatnak külön-külön 

számláz. Folyamatban van a településektől az inkasszós felhatalmazás bekérése is. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2012. (I. 24.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a polgármester Kazincbarcika és  

  Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistér- 

  ségi Társulásban, 2011. II. félévében végzett 

  tevékenységéről 



 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Beszámoló a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskör-

zete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban 

végzett tevékenységéről készült előterjesztést megvitatta 

és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: A 2012. évi egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmé- 

nyek alapját képező célok meghatározása 

 

Előadó: Dr. Sallai Árpád 

    címzetes főjegyző 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Dr. Sallai Árpád közölte, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérte akinek kérdése, 

hozzászólása van, tegye meg, 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2012. (I. 24.) Kt. határozat 

 

Tárgy: A 2012. évi egyéni köztisztviselői teljesítmény- 

  követelmények alapját képező célok meghatá- 

  rozása 

 

1.Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló –módosított 

–1992. évi XXIII. tv. 34. § (3)bekezdése alapján a 

határozat melléklete szerint dönt a 2012. évi teljesítmény 

követelmények alapját képező célokról. 

2.Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői 2012. évi egyéni 

teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról és 

értékeléséről intézkedjen.  

3.Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri Szobota Lajos polgármestert, hogy a 

jegyző 2012. évi teljesítmény követelményeit állapítsa 

meg, és a teljesítményértékelést végezze el. 

 

Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények kitűzésére: 

2012. február 29. 



                egyéni teljesítmény követelmények 

értékelésére: 2012. december 31. 

Felelős: Szobota Lajos polgármester 

               Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

Papp András képviselő úr távozott az ülésteremből, így a jelenlévő képviselők száma 6 főről 5 

főre módosult. 

 

Hadobás Sándor arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy január 23-án megrendezték a Magyar 

Kultúra Napját. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz írását. A 

következő hónapban is lesznek fontos események a Művelődési Házban. Február 11-én kerül 

megrendezésre az iskola alapítványi bálja. Működnek az intézményben a megszokott 

szakkörök. 

 

Vaszily Csaba felvetette, hogy a legutolsó nyílt ülésen szóba került annak a lehetősége, hogy 

megszerveznek egy látogatást a szuhogyi lerakóba. Történt-e valami előrelépés az ügyben? 

 

Szobota Lajos válaszában elmondta, foglalkozott ezzel a felvetéssel. Amennyiben az 

időjárási viszonyok olyanok lesznek, akkor egy időpont egyeztetést követően fogadnak 

bennünket. Az iskolabusz rendelkezésre áll, így a lakosság részéről érdeklődőket is el tudnak 

vinni.  

 

Szögedi Szabolcs érdeklődött, hogy az önkormányzati hirdetőtáblák készítése milyen 

stádiumban van. A rendezvényeken azt tapasztalják, hogy a művelődési ház hangosításával 

olykor problémák vannak Szeretné, ha a következő jeles ünnepen ez ne okozzon problémát. 

 

Szobota Lajos válaszában kifejtette, a hirdetőtáblák már majdnem elkészültek, ugyan azzal a 

kivitellel, mint az információs táblák. Amennyiben az idő engedi kihelyezésre kerülnek. A 

Művelődési Ház hangosításával kapcsolatban sokat dolgoztak. A Kultúra Napja alkalmából 

tartott ünnepségen már nem volt különösebb probléma. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést 16,35 órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

   
 


