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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 

     Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, és 

     Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                2012. november 30-án, du. 15,00 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
 

Rudabánya 

Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Hadobás Sándor, 

Papp András, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok,  

összesen: 7 fő. 

 

Izsófalva 

Fodor Albert polgármester, Andó Zoltánné, Galyas András, Hodop Istvánné, Simon Lórántné 

tagok, összesen: 5 fő 

 

Alsótelekes 

Bodnár Tibor polgármester, Kiss Sándorné, Tóthné Forgács Katalin, Varannai Gyöngyi tagok, 

összesen: 4 fő  

 

Tanácskozási joggal megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

  Dr. Sallai Árpád Rudabánya címzetes főjegyzője 

  Dr. Szécsi Ottó Izsófalva jegyzője 

  Kovácsné Szalai Krisztina Rudabánya aljegyzője 

   

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a rudabányai képviselő-testület 7 

tagja közül mindenki megjelent, az izsófalvai képviselő-testület 7 tagja közül 5 fő megjelent, 

az alsótelekesi képviselő-testület 5 tagja közül 4 fő megjelent, így az együttes ülés 

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

testületek az alábbiak szerint fogadtak el: 

 

N a p i r e n d : 

 

 T á r g y :        E l ő a d ó : 

 

1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére kötendő Megállapodás  Szobota Lajos 

    véleményezése, elfogadása      polgármester 

 

2. Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának véleményezése, Szobota Lajos 

    elfogadása 

 

Szobota Lajos Rudabánya polgármestere átadta a szót Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

úrnak, aki az előkészítő munkálatokat végezte, illetve a Megállapodás-tervezetet készítette.  

 

Dr. Sallai Árpád nagy tisztelettel köszöntötte a megjelent polgármestereket, képviselő-

testületi tagokat. Véleménye szerint jeles időponthoz érkeztek. Az új Ötv. teljesen átszervezi 

az önkormányzati igazgatást, a Polgármesteri Hivatalok, körjegyzőségek helyett Közös 

Önkormányzati Hivatalokat hoz létre január 01-től és áttér a feladatfinanszírozási rendszerre. 
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Hosszú előkészítés után mindenki kereste a helyét ebben az új rendszerben. Tudni kell azt is, 

hogy a közös hivatalok létrehozásáról szóló jogszabály úgy szól, hogy 2000 fő alatt nem lehet 

önálló hivatalt fenntartani, illetve 7 település hozhat létre közös önkormányzati hivatalt úgy, 

hogy nincs meg a 2000 fős lakossága. A nagyközségnél és a városoknál előírta a jogszabály, 

hogy a település nem tagadhatja meg, ha csatlakozni szeretne hozzá valaki. Amennyiben nem 

akarja fogadni, akkor a minisztérium vagy a Kormányhivatal dönt arról, hová csatlakozhat. 

November 30-ig a döntést meg kell hozni, mert a Kincstárnál be kell jegyeztetni az új szervet. 

Akik ezt nem teszik meg, január 01-től nem tudnak működni, február 28-ig van határidejük, 

hogy ezt rendezzék. Először, amikor kiküldték a képviselő-testület felé az anyagot, arról volt 

szó, hogy Rudabánya Alsótelekessel közösen hoz létre közös hivatalt. Ezt követően, előzetes 

egyezség útján Izsófalva jelezte csatlakozási szándékát. Ezért vannak most itt. A rudabányai 

Hivatal 11 fővel működne, amely létszámban benne van az alsótelekesi kirendeltségre kijáró 

dolgozó is, az izsófalvai állandó kirendeltségen 6 fő dolgozik. Alsótelekesen ideiglenes 

kirendeltség fog működni. A Közös Hivatal arról fog szólni, hogy mindenki mindenkivel 

tartja a kapcsolatot. A járás kiszervezte az anyakönyvvezetőket. Ezt is közösen kell 

megoldani. Az a lényeg, hogy minden feladat mind a 3 településre vonatkozóan el legyen 

látva. A Megállapodásnak a tartalmi elemei adottak voltak. Az egyéb irányítási 

jogosítványokkal a székhelytelepülés polgármestere rendelkezik. Reményét fejezte, hogy a 

Megállapodás alkalmas arra, hogy a működés kereteit megszabja és ennek alapján tudják 

folytatni a munkát a lakosság érdekében. 

 

Dr. Szécsi Ottó Izsófalva jegyzője szerint a tervezetben nem jó a hivatal megnevezése, nem 

lehet Rudabánya Város Közös Önkormányzati Hivatal. A törvény egyértelműen rendelkezik, 

településnév-i Közös Önkormányzati Hivatal. Tehát a „város” szó nem szerepelhet benne. 

Kérte ezt javítani.  

 

Dr. Sallai Árpád szerint ez a megnevezés nem törvénysértő, de természetesen tudják javítani. 

 

Szobota Lajos megállapította, hogy más kérdés, javaslat nincs, a Megállapodás-tervezetből a 

hivatal megnevezésénél a jó megnevezés: Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal.  

Kérte a rudabányai képviselő-testület döntését. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

90/2012. (XI. 30.) rudabányai Kt. határozat 

 

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére  

  kötendő Megállapodás véleményezése,  

  elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

működtetésére kötendő Megállapodást elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester, jegyző 
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Fodor Albert Izsófalva polgármestere kérte a képviselő-testület döntését.  

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

126/2012. (XI. 30.) izsófalvai Kt. határozat 

 

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére  

  kötendő Megállapodás véleményezése,  

  elfogadása 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

működtetésére kötendő Megállapodást elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert  a Megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Bodnár Tibor Alsótelekes polgármestere kérte a képviselő-testület döntését. 

 

Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2012. (XI. 30.) alsótelekesi Kt. határozat 

 

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére 

  kötendő Megállapodás véleményezése, 

  elfogadása 

 

Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

működtetésére kötendő Megállapodást elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

A Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére kötött Megállapodást a 

jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

Második napirendi pont tárgya: Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

véleményezése, elfogadása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 
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Szobota Lajos elmondta, az Alapító Okirat tervezetét minden képviselő-testületi tag 

megkapta, kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 

Dr. Szécsi Ottó az Alapító Okirat tervezet 14. pontját kérte javítani, a jogelőd pontos 

megnevezése: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.  

 

Szobota Lajos szerint ez csak pontosítás, ennek akadálya nincs, javítják a helyes 

megnevezésre.  

Kérte a rudabányai képviselő-testület döntését az Alapító Okiratra vonatkozóan. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

91/2012. (XI. 30.) rudabányai Kt. határozat 

 

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratá- 

  nak véleményezése, elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratát elfogadja.  

 

Felhívja a tisztségviselőket, hogy a költségvetési szerv 

bejegyzése iránt a szükséges intézkedéseket a Kincstár 

felé tegyék meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester, címzetes főjegyző 

 

Fodor Albert Izsófalva polgármestere kérte a képviselő-testület döntését.  

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2012. (XI. 30.) izsófalvai Kt. határozat 

 

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratá- 

  nak véleményezése, elfogadása 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okiratát elfogadja.  

 

Felhívja a tisztségviselőket, hogy a költségvetési szerv 

bejegyzése iránt a szükséges intézkedéseket a Kincstár 

felé tegyék meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester, címzetes főjegyző 

 

Bodnár Tibor Alsótelekes polgármestere kérte a képviselő-testület döntését. 
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Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2012. (XI. 30.) alsótelekesi Kt. határozat 

 

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratá- 

  nak véleményezése, elfogadása 

 

Alsótelekesi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratát elfogadja.  

 

Felhívja a tisztségviselőket, hogy a költségvetési szerv 

bejegyzése iránt a szükséges intézkedéseket a Kincstár 

felé tegyék meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester, címzetes főjegyző 

 

A Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a jegyzőkönyv 2. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos kérte, hogy a rudabányai Polgármesteri Hivatal Megszüntető Okiratáról is 

döntsön a rudabányai képviselő-testület. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

92/2012. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Tárgy: A rudabányai Polgármesteri Hivatal Megszüntető 

  Okiratának elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

rudabányai Polgármesteri Hivatal működését 2012. 

december 31. napjával megszünteti, a Megszüntető 

Okiratot elfogadja. 

 

Felhívja a tisztségviselőket, hogy a költségvetési szerv 

megszüntetése ügyében a szükséges lépéseket a Kincstár 

felé tegyék meg. 

 

Határidő: december 10. 

Felelős:      polgármester, jegyző 

 

A rudabányai Polgármesteri Hivatal Megszüntető Okiratát a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Fodor Albert Izsófalva polgármestere is azt kérte az izsófalvai képviselő-testület tagjaitól, 

hogy az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Megszüntető 

Okiratáról döntsenek. 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2012. (XI. 30.) izsófalvai Kt. határozat 

 

Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  

  Polgármesteri Hivatal Megszüntető Okiratának 

  elfogadása 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az izsófalvai Polgármesteri Hivatal működését 

2012. december 31. napjával megszünteti, a Megszüntető 

Okiratot elfogadja. 

 

Felhívja a tisztségviselőket, hogy a költségvetési szerv 

megszüntetése ügyében a szükséges lépéseket a Kincstár 

felé tegyék meg. 

 

Határidő: december 10. 

Felelős:      polgármester, jegyző 

 

Az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Megszüntető Okiratát a 

jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Más kérdés, hozzászólás az együttes ülésen nem hangzott el, Szobota Lajos Rudabánya 

polgármestere megköszönte a részvételt, sikeres együttműködést kívánt, majd az ülést 16,30 

órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Szobota Lajos    Fodor Albert       Bodnár Tibor 

  Rudabánya         Izsófalva        Alsótelekes 

polgármestere    polgármestere     polgármestere 

 

 

 

 

 

 Dr. Sallai Árpád      Dr. Szécsi Ottó 

      Rudabánya            Izsófalva 

          címzetes főjegyzője             jegyzője 

  


