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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2012. november 30-án,  

               de. 11,00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 

 

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

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

   összesen: 7 fő. 

 

Tanácskozási joggal megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Szaniszló Judit intézményvezető 

  Kovácsné Sipos Tünde Városüzemeltető Nonprofit Kft. gazdaságvezető 

 

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül mindenki 

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./ Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint Szobota Lajos 

     a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni  polgármester 

     pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 6/2012. (IV. 02.) önkor- 

     mányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

 

2./ Javaslat a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló önkormányzati Szobota Lajos 

     rendelet hatályon kívül helyezésére     polgármester 

 

3./ Javaslat az állatok tartásáról szóló 6/2003. (IV. 25.) önkormányzati Szobota Lajos 

     rendelet hatályon kívül helyezésére     polgármester 

 

4./ Javaslat a kommunális adóról szóló rendelet módosítására  Szobota Lajos 

          polgármester 

 

5./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek Szobota Lajos 

     elidegenítéséről szóló rendelet módosítására    polgármester 

 

6./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítására  Szobota Lajos 

          polgármester 

 

7./ Javaslat a közterülethasználatról és a közterülethasználati díj  Szobota Lajos 

     megállapításáról szóló rendelet módosítására    polgármester 

 

8./ Javaslat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendelet megalkotására Szobota Lajos 

          polgármester 
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9./ Javaslat a Bányászattörténeti Múzeum Alapító Okiratának  Szobota Lajos 

     elfogadására        polgármester 

 

10./ A Városüzemeltető Nonprofit Kft. belső ellenőrzéséről készült Szobota Lajos 

       jelentés ismertetése       polgármester 

 

11./ Tájékoztató Rudabánya Önkormányzat 2012. évi költségvetésének Szobota Lajos 

       I-III. negyedéves gazdálkodásáról     polgármester 

 

12./ Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

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

    történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos ismertette a lejárt határidejű határozatokat. Az elmúlt időszakban teljes gőzzel 

folytatódtak a START munkaprogramban meghatározott feladatok. December 31-ig a 

programban vállalt feladatokat teljesíteni fogják. A 129 fő foglalkoztatását folyamatosan 

végzik, ha valaki kiesik, igyekeznek azonnal betölteni az álláshelyet. Egy nagyobb feladat van 

még hátra, a piactér kialakítása és a piactér épületeinek felhozatala a vásártérről. Az épületek 

már felkerültek, az egybeépítés és az új szerkezeti kialakítás munkálatai folynak. Ezt követi 

majd az engedélyeztetési eljárás. Jelenleg elfogadott költségvetése a kormánynak még nincs. 

A hét folyamán közmeghallgatást tartottak, ahol a 2013. évi koncepciót kellett volna 

ismertetni. Erről részben tudott számot adni, a koncepció tárgyalásának határideje kitolódott 

december 15-re. Az oktatási intézmények működtetését a Magyar Állam átvállalja. Az átvétel 

előkészületei történnek meg a napokban. Az átadás-átvételre december hónapban fog sor 

kerülni. A működtetést vállalja az állam a tulajdonjog az önkormányzaté marad. Nem tudják 

még jelenleg, mi lesz az óvodákkal. Az elmúlt időszakban Eu-s támogatással felújítás történt. 

Állásfoglalást kell kérni ez ügyben a közreműködő hatóságtól, mivel 5 éves fenntartási 

kötelezettség van. A megyei múzeumi intézmények önkormányzati fenntartásba kerülnek, a 

tulajdonjog az államnál marad. Ezzel kapcsolatban folytak megyei és minisztériumi szintű 

tárgyalások, egyeztetések. December 15-ig megkezdődik az átadás-átvételi eljárás és 

december 31-ig be is kell hogy fejeződjön. November 22-én a hagyományok szerint 

megrendezték az idősek napját. Szintén ezen a napon volt még egy rendezvény, amit a megyei 

Vállalkozók Pártja szervezett. Ennek a rendezvénynek az volt a célja, hogy a megyei 

fejlesztési programról, koncepcióról tájékoztatást kapjanak. Meghívták a környékbeli 

vállalkozókat is a rendezvényre. Szatmári Kristóf államtitkár úr és Ríz Gábor, a Megyei 

Közgyűlés Alelnöke voltak az előadók, hozzájuk lehetett kérdéseket intézni. A felvetődött 

kérdésekre azonban nem tudtak választ adni. Különösebb reményeket nem tudtak a 

vállalkozókban kelteni a jövőt illetően. Ő azt kérte, hogy a koncepció készítése során ne csak 

a szénbányászatra figyeljenek, hanem az érc- és ásványbányászatra is. A rudabányai bányával 

kapcsolatban annyi információja van, hogy a felszámolóval folyik a tárgyalásos eljárás. A 

villamosenergia, különböző visszakapcsolások megtörténtek. A hét folyamán volt egy komoly 

egyeztető tárgyalás a bányavizek elvezetésével kapcsolatban. Ő egy panaszbejelentéssel élt a 

katasztrófavédelem felé. A bányató vízszintje jelentősen emelkedik, félő, hogy ennek a víznek 

az esetleges áttörése esetén katasztrófa helyzet alakulhat ki. A jelenleg kialakított elvezető 

rendszerek nem alkalmasak a nagyobb mennyiségű víz elvezetésére.  

 

Dr. Sallai Árpád tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kormányhivatal feljegyzésben 

tett észrevételt a nyílt és zárt ülések tartásával kapcsolatban. Felolvasta az elektronikusan 

érkezett levelet. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgya: Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, 

valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság 

kiszabásának szabályairól szóló 6/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésére 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Pénzügyi 

és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte a Bizottság elnökét, ismertesse a 

kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, különösebb kérdés, hozzászólás nem volt a napirenddel 

kapcsolatban. A rendelet hatályon kívül helyezését javasolják. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – megalkotta a 13/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletét, a tiltott, 

kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 6/2012. 

(IV. 02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

A 13/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Második napirendi pont tárgya: Javaslat a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Pénzügyi 

és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte a Bizottság elnökét, ismertesse a 

kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, kérdés, hozzászólás nem volt a napirenddel kapcsolatban. A 

rendelet hatályon kívül helyezését javasolják. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – megalkotta a 14/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletét, a 

lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 6/2012. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről. 

 

A 14/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 
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Harmadik napirendi pont tárgya: Javaslat az állatok tartásáról szóló 6/2003. (IV. 25.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, eredetileg a rendelet módosítását tervezték a haszonállatok 

tartására, számára vonatkozóan, azonban a jegyző úr a jegyzői értekezleten olyan információt 

kapott az osztályvezető úrtól, hogy az önkormányzatok nem rendelkezhetnek helyi állattartási 

rendelettel, ezért javasolják a hatályon kívül helyezést. Előzetesen a Bizottság tárgyalta a 

napirendet, kérte az elnök urat, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor kifejtette, a bizottság javasolja a rendelet hatályon kívül helyezését. 

 

Papp András véleménye szerint a megszüntetés az állattartásra vonatkozik. A törvényi 

változás nem azt jelenti, hogy közterületen tarthatnak állatokat. A kutyákat hogyan vihetik ki 

közterületre? Mi fogja ezután ezt szabályozni?  

 

Dr. Sallai Árpád hangsúlyozta, Zabb László főosztályvezető-helyettes úr mondta a jegyzői 

értekezleten, hogy hatályon kívül kell helyezni a helyi állattartásról szóló rendeleteket. Bejön 

január 01-től a chipes nyilvántartási rendszer a kutyák vonatkozásában. Ennek az új 

helyzetnek időt kell adni, hogy kiforrja magát. Ki fog alakulni, hogy lesz-e olyan lehetőség, 

ami alapján helyi jogszabályt lehet alkotni e tárgyban. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – megalkotta a 15/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletét az állatok 

tartásáról szóló 6/2003. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A 15/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Javaslat a kommunális adóról szóló rendelet módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, a napirendi pontot előzetes a Bizottság tárgyalta, felkérte a 

Bizottság elnökét ismertesse a kialakult véleményt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 

kommunális adó nem azonos a szemétszállítási díjjal. Tartalmazza a szemét szállítás költségét 

is, de a közterületek, utak, járdák, parkok karbantartását is. A jelenleg kiadott, érvényben lévő 

hulladékszállítás költsége jelentősen meghaladja az adó mértékét. Az évi 14.000.-Ft-os adó 

összege nem fedezi még a szemétszállítás költségét sem. A szolgáltató 20 %-os díjemelést 

tervez. Jelentkezni fog még a hulladéklerakási adó vagy díj is. A szolgáltató ezt a költséget át 

fogja hárítani az önkormányzatokra vagy a lakosságra. December 4-én lesz társulási ülés, ahol 

talán már fognak információkat kapni a jövő évi szemétszállítási költségekkel kapcsolatban. 

Ezen információk szellemében tárgyalta az adó módosítását a bizottság. 
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Hadobás Sándor kifejtette, a bizottsági ülésen ezen a napirenden vitatkoztak a legjobban. 

Amikor ennek a rendeletnek a módosításáról beszélnek, sajnos az általában díjnövekedést 

jelent. Jelenleg 14.000.-Ft az adó mértéke. A kimutatások egyértelműen arról tanúskodnak, 

hogy 2013-tól egy ingatlanról a szemétszállítás költsége éves szinten 36.000.-Ft lesz. Az 

önkormányzat minden évben humánusan állt hozzá az adó mértékének a megállapításához. 

Voltak szélsőséges megnyilvánulások, volt aki azt javasolta, hogy ne emeljenek, volt aki 

20.000.-Ft-ot javasolt. A Bizottság végül 18.000.-Ft-os adómértéket javasol. Részletfizetési 

lehetőséget kell biztosítani a lakosság felé. 

 

Szobota Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy maximum 26.628.-Ft lehet az adó összege. A 

környező településeken már sok helyen 20.000.-Ft feletti az adó összege. Sok településen a 

szemétszállítás díját áthárítják a lakosságra, és még pluszban kommunális adót is vetnek ki.  

 

Szögedi Szabolcs szerint valójában a bizottsági ülésen sem vált egyértelművé, hogy a 

18.000.-Ft-os adómértékkel egyetértenek-e. A környező településeken ketté választották a 

kommunális adót és a szemétszállítási díjat. A megváltozott elszámolási és gazdálkodási 

körülmények között nem is lesz lehetőség arra, hogy erre máshonnan költséget 

átcsoportosítsanak. Ő volt az, aki a legmagasabb emelést, sőt beszélgetés közben a maximális 

összeget javasolta. Az adó behajtható, a szemétszállítási díj más elbírálás alá esik. Az 

önkormányzat nyilvántartási rendszere nem igazán alkalmas arra, hogy személyre szabottan 

nyomon tudják ezt követni. Nagyobb mértékű, minimálisan 20.000.-Ft-ra történő emelést 

javasolt.  

 

Vaszily Csaba közölte, a bizottság ülésen ő volt a másik véglet, aki azt javasolta, hogy ne 

emeljék az adót. Máshonnan kellene forrásokat keresni erre a feladatra. Jelentős hátraléka van 

a lakosságnak, 8 millió forint. Ezt a kintlévőséget kellene valamilyen szinten behajtani. Az 

emeléssel azokat sújtják, akik eddig is fizettek. Meg kellene keresni az igazságosabbá tétel 

lehetőségét. Jelenleg ugyan annyit fizet az is, akinek 3 gyermeke van és az egyedül élő 

nyugdíjas is.  

 

Veres Lajos hangsúlyozta, ez a téma szinte minden évben gond és probléma. Amikor itt volt 

a cég képviselője, akkor is felmerült, hogy az lenne az igazságos és elfogadható, ha az 

elszállított mennyiség után fizetne a lakos, vagy a család. Sajnos erre egyenlőre nincs mód és 

lehetőség, mivel külön kellene mérni a kukákat stb. A szállító cég nincs felkészülve ezekre a 

feladatokra. A kintlévőség valóban kellemetlen dolog, ez több évnek a terméke. Olyan 

embereké a tartozás, akiknek semmiféle jövedelme nincs. Ő személy szerint a bizottság 

javaslatát tartja elfogadhatónak. Ha most nem állapítanak meg újabb emelést, azt fogja 

eredményezni, hogy a következő évben még nagyobb mértékű emelésre lesz szükség. Biztos 

az is, hogy nagy terhet ró a plusz négyezer forint megfizetése a lakosságra. A törvény két 

időpontot jelöl meg az adó befizetésére, ezért gondolkodnak azon, hogy több alkalommal 

legyen lehetőségük az adó megfizetésére. Továbbra is javasolja a kommunális adó összegének 

18.000.-Ft-ban történő megállapítását. 

 

Papp András meglepve hallotta a 8 milliós kintlévőséget. Jelzálogjogot kell az ingatlanra 

tetetni a tartozással kapcsolatban. Havi 1.500.-Ft-os adót tart elfogadhatónak, ez éves szinten 

18.000.-Ft. A törvényben szabályozott 2 időpont az jelenti, hogy addig lehet pótlékmentesen 

befizetni az adót. Havi részletfizetés is történhet. Ki kell dolgozni ennek a lehetőségét. Üres 

lakások esetében 70 % az adókedvezmény mértéke. Javasolta, hogy a 70 %-os mértéket 

vegyék le 50 %-ra.  
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Szél Miklós közölte, a reális költsége éves szinten a szemétszállításnak 32-35 Eft között van. 

Jövőre nagyban változik a gazdálkodási lehetőség, amit eddig rugalmasan meg tudtak oldani, 

annak a lehetősége minimálisra csökken. Hagyhatják a jelenlegi mértéket is, de akkor jövőre 

hitelt kellene felvenni ennek a feladatnak a finanszírozására. Az sem lenne jó, ha 26.000.-Ft-

ra emelnék az adó mértékét, mert a lakosság ezt nem tudná megfizetni. A részletfizetés 

lehetőségét kell biztosítani a lakosságnak. 

 

Dr. Sallai Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabályt nem lehet megerőszakolni. Két 

részletben lehet megfizetni a helyi adót pótlékmentesen. Havonta is történhet befizetés, de 

március 15-ét és szeptember 15-ét követően pótlékot kell fizetni. Hirdetmény formájában 

tudják erről tájékoztatni a lakosságot. 5 év alatt gyűlt fel a kintlévőség, amely a kamatokat is 

tartalmazza. Az adó megfizetésére részletfizetést lehet kérni a jegyzőtől. Erről tájékoztatni 

fogják a lakosságot. Az ingatlanokra jelzálogjogot nem minden esetben lehet bejegyeztetni, 

mert nem az lakik benne, akié a tulajdonjog. 

 

Vaszily Csaba egy kis ellentmondást vélt felfedezni a jegyző úr által elmondottakkal. Minden 

ingatlan rendelkezik tulajdonossal. A tulajdonos részére vetik ki az adót, nem annak aki 

esetleg lakik benne. Az hogy ki lakik benne, az ebben az esetben mellékes. A jelzálog 

bejegyzése egy komoly eszköz arra, hogy rendezzék a tulajdonjogokat. Több településen 

nyilvánosságra hozták az adósok listáját.  

 

Szobota Lajos azt szűrte le az elhangzott véleményekből, hogy 18.000.-Ft/év adómértéket 

tartanak elfogadhatónak. Egy hirdetmény formájában tájékoztatni kell a lakosságot a 

negyedéves, vagy havi fizetés lehetőségéről. Javaslatként hangzott el, hogy az üres lakások 

esetében a kedvezmény mértékét 70 %-ról 50 %-ra mérsékeljék. Kérte a képviselő-testület 

döntését a helyi adórendelet módosítására vonatkozóan.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal – 

tartózkodás nélkül, megalkotta a 16/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletét, a 

kommunális adóról szóló 10/1999. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A 16/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 

helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a Bizottság, felkérte az elnök 

urat, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, a Bizottság nem javasolja a lakbérek mértékének az emelését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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82/2012. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 

  helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet 

  módosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem kívánja módosítani az önkormányzati tulajdonban 

lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994. 

(IV. 28.) önkormányzati rendeletét.  

 

Hatodik napirendi pont tárgya: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet 

módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a Bizottság, felkérte az elnök 

urat, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, a Bizottság nem javasolja az iparűzési adó mértékének az 

emelését. Az kérik a Hivataltól, hogy az elmaradt adók behajtása érdekében a szükséges 

lépéseket tegyék meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

83/2012. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Az iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem kívánja módosítani az iparűzési adóról szóló 5/1996. 

(VI. 28.) önkormányzati rendeletét. 

 

Hetedik napirendi pont tárgya: Javaslat a közterülethasználatról és a közterülethasználati 

díj megállapításáról szóló rendelet módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a Bizottság, felkérte az elnök 

urat, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, a Bizottság nem javasolja a díjak emelését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

84/2012. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Tárgy: A közterülethasználatról és a közterülethasználati 

  díj megállapításáról szóló rendelet módosítása 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem kívánja módosítani a közterülethasználatról és a 

közterülethasználati díj megállapításáról szóló 11/2005. 

(VIII. 18.)  rendeletét. 

 

Nyolcadik napirendi pont tárgya: Javaslat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendelet 

megalkotására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, ezt a rendelet-tervezetet is megtárgyalta a Bizottság, felkérte az 

elnök urat, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor kifejtette, miután a bizottság a jegyző úrtól részletes tájékoztatást kapott, 

javasolják a rendelet elfogadását. 

 

Dr. Sallai Árpád közölte, 2013. január 01-től a körjegyzőségek megszűnnek, Polgármesteri 

Hivatalok maradnak ott, ahol a lakosságszám meghaladja a 2000 főt. A városi hivatal nem 

tagadhatja meg a csatlakozást, ha a közös önkormányzati hivatal létrehozásra kerül. 

Maximum 7 település működhet közösen, még akkor is, ha nem érik el a 2000 főt. Rudabánya 

Izsófalvával és Alsótelekes településekkel együttesen hoz létre közös önkormányzati hivatalt. 

A BM segédanyaga ad iránymutatást, hogy mennyi lakossághoz hány fős legyen a hivatal. Az 

illetményalap be van fagyasztva. Helyi rendeletben tárgyévre illetménykiegészítést lehet 

megállapítani. Amennyiben létrejön a Közös Önkormányzati Hivatal – előzetes számításaink 

szerint – a fedezet rendelkezésre fog állni az illetménykiegészítésre. Feladatfinanszírozás lesz, 

előre láthatólag egy főre 4.580.000.-Ft/év. Ezt az összeget csak a Hivatal köztisztiviselőinek 

bér és dologi költségeire lehet fordítani. A 4.580.000.-Ft-ból 900.000.-Ft-ot lehet maximálisan 

dologi költségre felhasználni. Előre láthatóság több mint 5000 főt fog a közös hivatal 

kiszolgálni, vannak korrekciós tényezők, ez alapján 23 fő lesz az engedélyezett létszám. 

 

Papp András kérdezte, készült-e háttérszámítás, ha igen, akkor azt miért nem kapták meg? A 

4.580.000.-Ft-ból kell fedezni a közszolgálati tisztviselők bérét, béren kívüli juttatásait, a 

Hivatal karbantartását, javítását, továbbá tartalmaznia kell az épület működési költségeit is. 

Ha ez az összeg nem fedezi a kiadásokat, akkor a költségvetési rendeletben kell biztosítani a 

hiányzó részt.  

 

Dr. Sallai Árpád hangsúlyozta, természetesen végeztek előzetes számításokat, annak 

eredményeként készült el ez a rendelet-tervezet. A finanszírozást nem lehet önkormányzati 

feladatra fordítani, vagy épületkarbantartásra. A dologi költségek azt jelentik, hogy a 

működéssel kapcsolatban felmerült, papír, irodaszer, utazási költség, egyéb, a hivatal 

dolgaival összefüggő költségek. 
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Szél Miklós elmondta, éves szinten 3.680.000.-Ft marad bér és járulék költségre. A 23 fős 

engedélyezett létszámból 16 fő lesz betöltve. Az üres álláshelyekre is meg fogják kapni a 

normatívát? Még semmi nem biztos. Most elfogadják a rendelet, és mi lesz akkor, ha a kapott 

normatíva nem fogja fedezni a költségeket? Akkor visszavonják a rendeletet?  

 

Papp András azt kérte a jegyzőtől, hogy tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy plusz 

költséget a városnak ez az intézkedés nem fog jelenti. 

 

Dr. Sallai Árpád szerint eddig is erről beszélt. Nem kerülhet többe, mint amit a 

feladatfinanszírozásban megkapnak. A fedezet biztosítva lesz, az elismert létszámra fogják 

kapni a finanszírozást. Amennyiben az derül ki, hogy a fedezet nem áll rendelkezésre, akkor a 

januári ülésen vissza fogják vonni rendeletet. Ha nincs fedezet rá, nincs kifizetés. 

 

Veres Lajos véleménye is az volt, hogy amennyiben a fedezet biztosítva lesz, akkor ki lehet 

fizetni, egyébként nem. 

 

Szobota Lajos összefoglalta az elhangzott véleményeket, melyből kiderült, hogy amennyiben 

a fedezet 2013. január 01-től biztosított lesz az illetménykiegészítésre, abban az esetben a 

jegyző úr biztosíthatja a hivatal dolgozói részére az illetménykiegészítést, amennyiben ez a 

lépés plusz pénzébe kerülne a városnak, akkor hatályon kívül helyezik a rendeletet. Kérte a 

képviselő-testület döntését a rendelet megalkotására vonatkozóan. 

 

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

tartózkodás nélkül, megalkotta a 17/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletét a 

köztisztviselők juttatásáról. 

 

A 17/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Kilencedik napirendi pont tárgya: Javaslat a Bányászattörténeti Múzeum Alapító 

Okiratának elfogadására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, az Alapító Okirat tervezetét mindenki megkapta, előzetesen a 

Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte az elnök urat, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor kifejtette, módosító javaslat nem hangzott el. A jegyző úr tájékoztatta őket, 

hogy a minisztériumi irányelvek figyelembe vételével készítették el a tervezetet. Elfogadásra 

javasolják. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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85/2012. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Bányászattörténeti Múzeum Alapító Okiratának 

  elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bányászattörténeti Múzeum Alapító Okiratát – az 

előterjesztésnek megfelelően - elfogadja. 

 

A Bányászattörténeti Múzeum Alapító Okirata határozat 

mellékletét képezi. 

 

Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

költségvetési szerv Kincstári bejegyzése iránt a 

szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

 

Határidő: december 10. 

Felelős:     polgármester, jegyző 

 

Tizedik napirendi pont tárgya: A Városüzemeltető Nonprofit Kft. belső ellenőrzéséről 

készült jelentés ismertetése 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, ezt a napirendet is megtárgyalta a Bizottság, felkérte az elnök urat, 

ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor kifejtette, a bizottság részletesen átnézte a jelentést. Tudomásul vételre 

javasolják a jelentést. 

 

Papp András úgy gondolta, hogy a FEB is foglalkozott a jelentéssel, szeretné a 

véleményüket meghallgatni. 

 

Veres Lajos a FEB elnöke közölte, külön nem foglalkoztak a jelentéssel, megvárják a 

képviselő-testület álláspontját.  

 

Szobota Lajos arra kérte a képviselő-testület tagjait, hogy ezt a napirendi pontot annak a 

szellemében tárgyalják meg, hogy a testület bízza meg a FEB-ot és a leendő igazgató urat, 

hogy az átadás-átvételi forgatókönyvet állítsák össze, ez tartalmazza a hiányosságok 

megszüntetését. Az átadás-átvétel karácsonyig történjen meg. Az átadás-átvételi eljárás 

bonyolítására vonatkozóan kérte a javaslatokat. 

 

Papp András megállapította, a belső ellenőrzés több észrevételt is tett, hiányosságokat, 

problémákat tárt fel. Ami szerinte a legkomolyabb, hogy nem lehet nyomon követni 1-1 

tevékenységet. Ha egy épület felújítására vállalkoznak, akkor ott készíteni kell egy 

nemenkénti költségvetést. Ez alapján kötnek szerződést. A munkának a másik oldala a 

felhasznált anyag. Például ha 1000 m2 falfelület festését vállaltuk, akkor miért vesznek 2000 

m2 festésére elég anyagot? Volt ilyen példa például az ablakok esetében. A 6,6 milliós 

veszteség okainak kiderítésére spéci szakemberek esetében is legalább 1 hónapos munka 
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lenne. A belső ellenőrök műszaki tartalmat nem vizsgáltak. Az átadás-átvétellel kapcsolatban 

javasolta, hogy a tulajdonossal egy rovancsolási ütemet kellene készíteni. A rovancsolás azt 

jelenti, hogy amit az adott területen fellelnek, azt felveszik az ívre, lefényképezik stb. 

Elkezdik a szállodával, folytatják a fenti telephelyen, majd a lenti telephelyen. 3 példányban 

jegyzőkönyv készül, melyből 2 példányt átadnak a tulajdonosnak. Ennek fényében a 

képviselő-testület dönt, hogy a rovancsot feldolgozza-e. Ez azt jelenti, hogy a fellelt 

eszközöket összehasonlítja-e a leltárfelvételi íven szereplő eszközökkel. Így lehetne szerinte 

kevés problémával átadni a Kft-t. Jegyző úrral és a FEB elnökével megbeszélik a rovancsolás 

munkatervét. 

 

Vaszily Csaba kérdezte, hogy a feltárt hiányosságok pótlására készült-e intézkedési terv? 

 

Kovácsné Sipos Tünde elmondta, természetesen készült intézkedési terv, de képviselő-

testületi döntést is igényel néhány dolog. 

 

Vaszily Csaba az üzemanyag fogyasztással kapcsolatban tett még fel kérdést. A üzemanyag 

felhasználás 1/3-os eltérést mutat. Év végén nem lett felleltározva a gépjárművekben található 

üzem anyag.  

 

Kovácsné Sipos Tünde kijelentette, az üzemanyag kérdés mindig probléma volt. Júniusban 

vásároltak egy 1 m3-es tartályt. Ez most úgy működik, mint egy kis benzinkút. Üzemóra, 

menetlevél alapján tankolnak. Innen kezdve pontosan tudja követni a gépjármű futását, 

fogyasztását. Van egy megállapított norma, a szerint számolnak, de arra is figyelemmel kell 

lenni, hogy ezek a járművek 20-25 évesek, nem biztos, hogy a norma által meghatározott a 

tényleges fogyasztás.  

 

Szél Miklós szerint a jegyzőkönyvbe le van írva ami probléma volt, ezeket át kell vizsgálni a 

hónap során. Az új vezető olyan szervezetet vegyen át, amelybe a hibák kiküszöbölésre 

kerülnek. A rovancsolás után összevetik a leltári íveket és tisztábban fognak látni. Javasolta, 

hogy a jelentést fogadják el. 

 

Szobota Lajos kérte, hogy az ellenőrzési jelentést vegyék tudomásul úgy, hogy a feltárt 

hiányosságokat javítsák ki. Fogadja el a testület, hogy a FEB a leendő igazgató úrral és a 

polgármesterrel együtt dolgozza ki az átvétel forgatókönyvét a rovancsolással kapcsolatban. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

86/2012. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Tárgy: A Városüzemeltető Nonprofit Kft. belső ellenőr- 

  zéséről készült jelentés tudomásul vétele. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. belső 

ellenőrzéséről készült jelentést megtárgyalta, azt 

tudomásul veszi. 

 

Felhívja a polgármester és a FEB figyelmét a feltárt 

hiányosságok pótlására.  
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Megbízza a polgármestert és a FEB-ot az átadás-átvételi 

eljárás forgatókönyvének kidolgozásával, bonyolításával. 

 

Határidő: december 31. 

Felelős:      polgármester, FEB 

 

Tizenegyedik napirendi pont tárgya: Tájékoztató Rudabánya Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Az írásos tájékoztatót a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Változás az elmúlt 

időszakhoz képest, hogy olyan formában kapta meg a képviselő-testület a tájékoztatót, 

ahogyan a Kincstár is megköveteli. Ismertette a tájékoztató főbb számait. Megállapította, 

hogy nem rózsás a helyzet, mert a hiány jelentkezik. Folynak az egyeztetések a hitel-

konszolidációval kapcsolatban. Most már sajnálja, hogy úgy próbáltak meg gazdálkodni az 

évek folyamán, hogy ne sodorják veszélybe a települést. 21 millió forintos bérhitel 

állományuk van. A hitelállomány felmérésére a BM részéről december 7-12 között helyszínen 

fognak egyeztetést folytatni. Ez az egyeztetés a banki hitelre és a szállítói tartozásokra is ki 

fog terjedni. December 17-ig kell az államkincstár felé benyújtani a kimutatást.  

 

Vaszily Csaba néhány számszaki hibára hívta fel a figyelmet. Év elején a képviselő-testület 

olyan döntést hozott, hogy minden intézmény 10 %-os kiadás megtakarításra törekedjen. Ha 

ez élő dolog lenne, akkor a teljesítés nem lehetne magasabb 65 %-nál. Az utolsó negyedéves a 

fűtés és a világítás költsége jelentős tételként fog jelentkezni. 

 

Szobota Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat teljes kiadása 64 %-on áll. Az 

utolsó negyedév számlái a kedvező időjárásnak köszönhetően nem fognak az egekig 

emelkedni. Továbbra is a takarékos, nadrágszíj elvet igyekeznek tartani. 

 

Papp András a jelenlegi pénzügyi helyzettel szeretne foglalkozni. Mennyi az esélye annak, 

hogy különösebb baj nélkül el tudj jutni az önkormányzat január 01-ig. Mennyi az 

önkormányzat tartozása a szállítók felé és mennyi a várható bevétel? A pályázatok 

elszámolása milyen helyzetben van? 

 

Szobota Lajos rámutatott arra, hogy a pénzügyi helyzet katasztrofális. Egyrészt azért, mert az 

állami normatívák sem úgy jönnek, ahogyan kellene, a pályázati elszámolások is nagyon 

nehézkesek, illetve a második körös ÖNHIKI teljesen kimaradt. Az Országgyűlés hozott egy 

törvényt, hogy az önkormányzatok nem kezdhetik el a 2013-as évet hitelállománnyal. Jövőre 

valószínűleg nem lesz ÖNHIKI. A második körös ÖNHIKI 88 millióval ment be, ha egy 

töredékét kapnák meg, annak is örülne. A legnagyobb tartozás az ÉHG felé van, 4 havi 

számlával tartozunk. A Városnapos pályázat elszámolása megtörtént, a napokban megérkezett 

a számlánkra. Még mindig függőben van a határon átnyúló, illetve az iskolapályázat 

végelszámolása. A Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonban van, ezért az adósságkezelésbe 

az ő tartozásukat is szeretnénk bevonni. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

87/2012. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató Rudabánya Önkormányzat 2012. évi 

   I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az önkormányzat I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, az jóváhagyólag 

tudomásul vette. 

 

Tizenkettedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

Szobota Lajos elmondta, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulásból Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva települések 

jelezték kilépési szándékukat. Ezt minden tagnak el kell fogadnia. Kérte a képviselő-testület 

döntését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

   

88/2012. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékke- 

  zelési Önkormányzati Társulásból való kilépési 

  szándék elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, 

Mikófalva kilépését a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról a 

Társulást értesítse. 

 

Határidő: december 10. 

Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, a járások átszervezésével a kistérségi társulások is megszűnnek. 

Felvetődött a polgármesterek körében, hogy nem volna-e érdemes társulási formában együtt 

maradni. A Társulás munkaszervezete megszüntetésre kerül. Kazincbarcika, mint gesztor 

település vállalja, hogy a hivatalán belül kialakít egy olyan osztályt, ami ellátná a társulás 

feladatait. A belső ellenőrzés maradna ebben a formában. Ha összefognak az önkormányzatok 

és maguk tartják fenn a belső ellenőrzést, akkor működésképes lehet. Olyan álláspontot 
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alakítottak ki, hogy ne oszlassák fel magukat, működjenek tovább. 2013. június 30-ig kell egy 

jogi személyiségű társulást létrehozni és működhetnek tovább. Amennyiben társulási 

formában működtetnek feladatokat, mint például a szociális szolgáltatás, 130 %-os normatívát 

biztosít az állam. Nem tudni mikor kell összeülni és döntést hozni, ezért kérik a 

polgármesterek felhatalmazását a képviselő-testületektől. Ő maximálisan azon lesz, hogy a 

település érdekeit képviselje.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

89/2012. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Tárgy: A kistérségi társulás jövőbeni működése 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Szobota Lajos polgármestert, hogy a 

település érdekeit figyelembe véve döntsön a 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás jövőbeni feladatiról 

és működéséről. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:      polgármester 

 

Szél Miklós elmondta, az iskolák állami működtetésével kapcsolatban a lakosság a 

televízióból értesül, ezért szeretné a lakosságot tájékoztatni a jelenlegi helyzetről. Új 

tankerületek álltak fel, a tankerületi igazgató csütörtökön felkereste az iskolát. A gyerekek az 

átadás-átvételből semmit nem fognak érzékelni. A működtetés állami feladat lesz, így az 

önkormányzatnak talál könnyebb lesz. A minisztérium bekérte az intézmény műszaki 

állapotára vonatkozó anyagát. Január 01-től a pedagógus létszám 20 %-a lehet a technikai 

személyzet. Az étkeztetést június 30-ig az önkormányzat biztosítja. Az iskolabusz 

működtetését át kell gondolni, a sofőrt át kell adni a vállalkozónak. Az óvodával kapcsolatban 

– a pályázat miatt – állásfoglalást kell kérni a MAG Zrt-től. 

 

Vaszily Csaba rámutatott arra, hogy ígéretet tettek a lakosság felé, hogy minden ülés előtt 

lesz egy közbiztonsági beszámoló. Szeretné, ha a polgármester úr a közvilágítással 

kapcsolatban felmerült problémák ügyében a lakosság felé tájékoztatást adna. A 

közmeghallgatáson több kérdés, kérés is felmerült a lakosság részéről. A településen élő 

lakosság közül sokan mellékhelyiség nélküli ingatlanokban élnek. Ez egy valós probléma, 

amivel foglalkozni kell. A helyi szociális rendeletünk előírja a környezetük rendben tartását. 

Fel kellene őket szólítani, visszaellenőrizni az elvégzett vagy el nem végzett munkát. Aki 

ennek nem szenvedő alanya, könnyen meghúzza a vállát. Az iskola Bartók Béla úti részén a 

Megállni Tilos táblát ki tudják-e helyezni? Ha igen, akkor mikor fog ez megtörténni? 

 

Szögedi Szabolcs közölte, a testület teljes egyetértésével kapott lehetőséget a karate csoport a 

tornacsarnok használatára. Jelenleg az igazgató asszony 20-25 Eft-os bérleti díjat kérne tőlük 

arra hivatkozva, hogy állami fenntartásba fog kerülni az intézmény. Addig, amíg más 

törvényes akadálya nincs, ezt a lehetőséget a rudabányai gyermekek részére biztosítani kell. 
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Szél Miklós szerint is tény az, hogy a képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a tenisz, a 

labdarúgó, karate szakosztályok, csoportok, mivel helyi gyerekek sportolnak, ingyenesen 

használhassák a termet. Annyit kért az igazgató nő a szakosztály vezetőjétől, hogy jelezze 

hány rudabányai gyerek jár a csoportba. 3 fő. A karate oktatásért a résztvevők díjat fizetnek, 

ennek ellenére évek óta ingyen biztosítja a település a lehetőséget. Január 01-től állami 

kezelésbe kerül az intézmény, meg fogják határozni az 1 órás bérleti díjat.  

 

Szobota Lajos is egyetértett azzal, hogy amikor engedélyezték a használatot, többségében 

rudabányai gyerekek vettek részt az oktatáson. A mostani információ szerint 3 fő rudabányai 

van a csoportban. Jelezte azonban, hogy erről a dologról semmiféle információval nem 

rendelkezett. A közbiztonság dolgaira igyekszik visszatérni. A közvilágítással kapcsolatban 

megköszönte a képviselő úr segítségét. Utána nézett az elmaradásnak, a számlákat rendezték. 

Volt némi tartozásuk a szolgáltató felé, ezért ők sem voltak hajlandóak a karbantartási 

feladataikat elvégezni. Jelenlegi információja szerint 1-2 napon belül kijavítják a hibákat.  

 

Dr. Sallai Árpád a Vaszily képviselő őr felvetésével kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, 

hogy az összes szabálysértési eljárás kikerült a hatásköréből.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos a nyílt ülést 15,00 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


