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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  Rudabánya Város Önkormányzata 

3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz.   Rudabánya 

 

 

 

Szám:  145/2/2014. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Izsófalva Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete és Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. január  31-én  délután 13,00 órától   megtartott   együttes nyílt  üléséről. 

 

Ülés helye:  Szociális Szolgáltató Központ Konferenciaterme Rudabánya 

 

Jelen vannak:    
 

  Rudabánya Város Önkormányzata részéről 

 

  Szobot Lajos polgármester 

  Veres Lajos alpolgármester 

  Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő 

  Hadobás Sándor képviselő 

  Szögedi Szabolcs képviselő 

  Vaszily Csaba képviselő ( 6 fő) 

 

Távolmaradását jelezte: Szél Miklós képviselő 

 

                        Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat részéről 

 

Fodor Albert polgármester 

   Bibliák István képviselő 

   Galyas András képviselő 

  Simon Lórántné képviselő 

  Ötvös Béla alpolgármester ( 5 fő) 

 

Távolmaradását jelezte: Andó Zoltánné, Hodop Istvánné képviselők 

            

 

  Alsótelekes Községi Önkormányzat részéről 

 

  Bodnár Tibor polgármester 

  Kiss Sándorné alpolgármester 

  Dékány Dezső képviselő 

  Varannai Gyöngyi képviselő (4 fő) 

 

Távolmaradását jelezte: Tóthné Forgács Katalin képviselő 
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Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 

 

 az ülés egész időtartamára 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

 

                        

Szobota Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 

hogy az ülés határozatképes, mivel a Rudabányai testület 7 tagja közül 6 fő, az izsófalvai  7 fő 

képviselő közül 5 fő, az alsótelekesi 5 fő képviselő közül 4   fő jelen van, így azt megnyitja.  

 

Javaslatot tesz az  ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, a 

meghívóval megegyezően az alábbiak szerint fogadnak el: 

 

 

N a p i r e n d 
 

 

1. Beszámoló a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi tevékenységéről 

Előadó: Dr.Sallai Árpád 

         címzetes főjegyző 

2. Javaslat a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítására 

      Előadó: Dr. Sallai Árpád 

         címzetes főjegyző 

3. Javaslat a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadására 

Előadó: Dr. Sallai Árpád 

         címzetes főjegyző 

4. Javaslat a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott 

hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályainak meghatározására 

Előadó: Dr. Sallai Árpád 

         címzetes főjegyző 

5. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

 

Az együttes ülés az 1. napirend keretén belül a Beszámoló a Rudabányai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről c. napirendet tárgyalja. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt. 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző: A közös hivatalok működéséről szóló jogszabályok 

előkészítetlenek, hatástanulmány nélkül, kapkodva készültek. Korrekciók szükségesek a 

jogszabályi háttérben. A jövő héten szakmai napot tart a jegyzői egyesület, ott kérdeznek majd 

a törvényességi főosztály tapasztalatairól.  A jogszabályok nem megfelelőek.  Gond a 

képzések hiánya.  Elvitték a képzett dolgozókat, az információs rendszer egy részét, még a 

bútor is. A dolgozók 1/3-át, felét elvitték, ezzel szemben a több ezer ügykörből csupán 15-öt 

vittek el vele.  1990-ben jött létre a jelenlegi közigazgatási rendszer, most ez felborult. A 

pénzügyi, személyi feltételek településenként eltérőek. Nem volt felkészülési idő, a közös 

hivatalokat létre kellett hozni a megadott határidőig. A jogszabályok egy része alkalmatlan a 

megváltozott körülményekhez. Követhetetlenek a jogszabályi változások.  320  törvényt 

alkottak az elmúlt évben. Az lehetetlen követni, megismerni. A törvények hatástanulmány 

nélkül készültek. Tőlünk azonban megkövetelik a hatástanulmányt. Így a jogbiztonság 
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veszélyben van. Visszamenőleges jogalkalmazás, jogállam nélküli jogalkalmazás. Így nem 

lehet dolgozni. Ráadásuk új, képzetlen, gyakorlat nélküli kollégákkal kellett feltölteni a 

szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkező munkatársak helyét, mert elvitték őket a járáshoz. 

Minden elismerése a dolgozóké, hogy mégis ütőképesek a hivatalok, mindennek ellenére. 

 

Fodor Albert polgármester: Jól vizsgázott a közös hivatal, mindennek ellenére.  Törvényesen 

működnek, jól megy a munka. Az első közös év jól sikerült. Az előterjesztést elfogadásra 

javasolja. 

 

Bodnár Tibor polgármester: A fő cél teljesült, a közös hivatal működik. Gondot jelentett a 

közös pénzügyi források megosztása, de végül ez is megoldódott. További gond volt, hogy a 

MÁK nem tudta a közös hivatalok költségeit szétbontani, erről nem tudott kellő felvilágosítást 

adni. A pénzügyi támogatásokat senki nem tudta településenként kimutatni. Reméli, hogy 

2014-ben ez a probléma megoldódik. Köszöni a dolgozóknak, hogy ebben a helyzetben is 

megállták a helyüket, megfelelően végezték a munkájukat. 

 

Vaszily Csaba képviselő: A hivatalok hasonlóan működtek. Választ vár azonban arra, hogy 

Izsófalván miért sikerült hatékonyan kezelni a kintlévőségeket, Rudabányán pedig miért nem? 

Ha Izsófalva már ilyen jó gyakorlattal rendelkezik e téren, úgy azt át kell venni tőlük. 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Az adókivetés bejelentés alapján történik.  Izsófalván jól  

működik a behajtás, jó a kapcsolatuk a végrehajtóval és a NAV-val is. Rudabányán csak 

tavaly kezdődött el a behajtás.  

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző: A 2014. évi költségvetési törvény újra szabályozza  a 

köztisztviselők létszámát. 21 fő lehet a létszám. Ebből  13 fő Rudabányán van, 8 fő Izsófalván. 

Az igazgatási munkát a jegyző, aljegyző, jogász, ügykezelő látja el. A pénzügyi csoport 

létszáma a feladatokkal  együtt folyamatosan növekszik.  A kontrollrendszer bevezetésével 

újabb dolgozót kellett felvenni, aki ezt a feladatot a 3 település vonatkozásában elvégzi. A 

szabályszerű működés érdekében integrált referens képzés indul. 

Szerencsétlen döntés volt a közös hivatalok működésekor, hogy a társtelepülések 

finanszírozása nem a székhelyre érkezett. 

 

Takács Lászlóné pénzügyi oszt. vezető: A behajtással kapcsolatban: sajnos nekik nem jó a 

kapcsolatuk a végrehajtóval. Több volt a behajtó költsége, mint amit be tudott hajtani. 

Természetesen mindent megtesznek a behajtás növelése érdekében. 

 

Szobota Lajos polgármester: A behajtási díjat a behajtás összege is befolyásolja. 

Kéri az Önkormányzatokat, hogy a beszámolót fogadják el. 

 

Ezután Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1 /2014. (I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi tevékenységéről 
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Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt 

elfogadta. 

 

Ezután Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati 

2013. évi tevékenységéről 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt 

elfogadta. 

 

 

Ezután  Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsótelekes Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

  1/2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati 

2013. évi tevékenységéről 

 

Alsótelekes  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt 

elfogadta. 

 

Az együttes testületi ülés a 2. napirendi pont keretén belül a Javaslat a Rudabányai Közös 

Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítására c. napirendet tárgyalja. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 2. sorszám alatt. 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző: Az SZMSZ-ben fel kell sorolni azokat az intézményeket, 

melyekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

Kéri az SZMSZ módosítás elfogadását. 

 

Ezután Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Rudabánya Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 2 /2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért az Állami Számvevőszék 

megállapításaival és a Rudabányai Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 

soron következő együttes képviselő-testületi ülésre a 

Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát terjessze be. 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

                következő együttes ülés 

 

Felelős: címzetes főjegyző 

 

Ezután Izsófalva Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 6/2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért az Állami Számvevőszék 

megállapításaival és a Rudabányai Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 

soron következő együttes képviselő-testületi ülésre a 

Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát terjessze be. 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

                következő együttes ülés 

 

Felelős: címzetes főjegyző 
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Ezután Alsótelekes Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Alsótelekes Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 2 /2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Alsótelekes Község  Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért az Állami Számvevőszék 

megállapításaival és a Rudabányai Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 

soron következő együttes képviselő-testületi ülésre a 

Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát terjessze be. 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

                következő együttes ülés 

 

Felelős: címzetes főjegyző 

 

Az együttes ülés a 3. napirendi pont keretén belül a Javaslat a Rudabányai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi  költségvetésének elfogadására c. napirendet tárgyalja. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző: Az állami támogatást a létszámhoz adják. Izsófalván a 

hivatali létszám 6-ról 8-ra módosul. Így Izsófalva költségvetési kiadására 36,8 millió Ft jut.  

 

Szobot Lajos polgármester: A dologi támogatás összegével a helyi önkormányzatok 

gazdálkodnak?  

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző kirendeltségvezető: 1 főre az állami támogatás 

4.580.000.-Ft éves szinten, ebből 900 Eft-ot kell dologi kiadásra fordítani. A Közös Hivatali 

számlán belül egy alszámla lett nyitva, melyre minden hónapban időarányosan a dologi 

előirányzat átutalásra kerül. Ebből tudja a kirendeltség a kirendeltség működtetésével 

kapcsolatos dologi költségeit fizetni. A Kincstárnál is el kell a járni, hogy a kirendeltségen 

foglalkoztatottak bére külön megjelenjen.  Alsótelekesen 1 fő dolgozik, de ott nem működik 

állandó kirendeltség.  

 

Takács Lászlóné: Lakosság arányában is tervezni kell a támogatás megosztását. Az aljegyző 

és jegyző bére Rudabányán van tervezve. 

 

Bodnár Tibor polgármester: Alsótelekesen egy dolgozó van, de a bére a Rudabányai Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz van tervezve. 
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Szögedi Szabolcs képviselő: A teljesítmény értékelés alapja a képzés, továbbképzés, vizsga. 

Van rá fedezet tervezve? 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző:  Kötelező továbbképzésekre és vizsgákra van fedezet 

tervezve. Gyűjteni kell a kredit pontokat, az alkalmazás feltétele. 

 

Fodor Albert polgármester: Örül, hogy a 8 főre eső finanszírozást kapják meg.  

 

Ezután Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3 /2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetéséről 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Rudabányai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt a költségvetésben foglaltak 

végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   jegyző 

 

Ezután Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7 /2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Rudabányai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt a költségvetésben foglaltak 

végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   jegyző 
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Ezután  Alsótelekes  Község Képviselő-testülete 4  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Alsótelekes Községi Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3 /2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Rudabányai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt a költségvetésben foglaltak 

végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   jegyző 

 

 

Az együttes ülés a 4. napirendi pont keretén belül a Rudabányai Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás 

szabályainak meghatározására c. napirendet tárgyalja. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 4. sorszám alatt. 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző: Jogszabályi előírásnak teszünk vele eleget.  Kéri az 

előterjesztés elfogadását. 

 

Ezután Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Rudabánya Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4 /2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozóival szemben támasztott 

etikai eljárási szabályokról 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai 

alapelveket és etikai eljárás szabályait az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: címzetes főjegyző 
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Ezután  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

84 /2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozóival szemben támasztott 

etikai eljárási szabályokról 

 

Izsófalva Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-

testülete a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai 

alapelveket és etikai eljárás szabályait az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: címzetes főjegyző 

 

Ezután Alsótelekes Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsótelekes Községi Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4 /2014.(I.31.) Határozata 

A Rudabányai Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozóival szemben támasztott 

etikai eljárási szabályokról 

 

Alsótelekes Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai 

alapelveket és etikai eljárás szabályait az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: címzetes főjegző 

 

Miután több hozzászólás nem volt, Szobota Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, és 

az ülést 14,00 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 Szobot Lajos                  Fodor Albert  Bodnár Tibor            Dr. Sallai Árpád 

 polgármester       polgármester                    polgármester            címzetes főjegyző 
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