
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 31-én,  

         du. 14.30 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Rudabánya Szociális Szolgáltató Központ   

 

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

Vaszily Csaba, Bartháné Béres Zsuzsanna, Szögedi Szabolcs képviselő- testületi tagok, 

összesen 6 fő. 
Szél Miklós képviselő-testületi tag távolmaradását előre jelezte. 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző  

Mega András RNNÖ elnök 

Szabóné Dobi Andrea Szoc. Szolg. Kp. vezető 

Sebestyén Mónika mb. óvodavezető 

Papp Andrea mb. múzeumigazgató 

Papp András Városüzemeltető Nonprofit Kft. 

Takács Lászlóné Gazd. Pü-i Osztály osztályvezető 

                        

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 6 fő megjelent, 

így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a testületi ülés napirendi pontjára, 

melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

1) Javaslat a települési szilárd hulladékgyűjtésre, szállítására és elhelyezésére 

vonatkozó szabályokról szóló helyi rendelet felülvizsgálatára, új rendelet alkotására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

        polgármester 

 

2)  Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatás szabályainak megállapítására. Rendeletalkotás.  

               

  Előadó: Szobota Lajos 

           polgármester 

 

3) Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésére 

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 



 

4) Javaslat az éves Belső Ellenőrzési jelentés megtárgyalására, elfogadása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester  

 

5) Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

6) Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Társulási Megállapodásának módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

7) Beszámoló a Gvadányi J. Művelődési Ház, könyvtár és Teleház működéséről 

 

Előadó: Hadobás Sándor 

               int.vez. 

 

8) Beszámoló a Bányászattörténeti múzeum működéséről 

 

Előadó: Papp Andrea 

               mb. vezető 

 

9) Javaslat az Önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

10) Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

- Javaslat a művelődési Ház intézményvezetői megbízás meghosszabbítására 

 

 

 

Első napirendi pont tárgya: Javaslat a települési szilárd hulladékgyűjtésre, szállítására és 

elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló helyi rendelet felülvizsgálatára, új rendelet 

alkotására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

        polgármester 

 

 

Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta és a Pénzügyi 



és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendi pontot. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényből (a továbbiakban: Ht.) eredően az 

önkormányzat rendelet-felülvizsgálati kötelezettséggel rendelkezik, a települési hulladék 

tekintetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendelet 

törvényi előírásokkal történő összhangba hozatala végett. A hatályos helyi rendeletünk 

megalkotására 2003-ban került sor, ez már elavult, ezért célszerű egy új rendelet megalkotása. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás, melyet 2013. december 31-ig 

az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. látott el a településen. Önkormányzatunk 

tagja a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati társulásnak, amely 

2013. szeptember 24-én megalapította a ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltató Kft-t. A 

közszolgáltató megkezdte a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárásokat, de sajnos 2013. 

december 31-ig nem sikerült a szükséges engedélyeket beszerezni. A Kormány érzékelte a 

települési önkormányzatok helyzetét, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok jogkörét 

kibővítve az ő hatáskörükbe utalta a szilárd hulladékszállítás feladatmegoldását. 

A B-A-Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága határozatában Rudabánya településre a 

CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt-t jelölte ki a feladat ellátására, legkésőbb 2014. szeptember 

30. napjáig. 

Hadobás Sándor a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 

pozitívan véleményezte a rendelet tervezetet és azt elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja a 1/2014. (II.03.) önkormányzati rendeletét a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 

 

Második napirendi pont tárgya: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás szabályainak megállapítására. 

Rendeletalkotás.  

               

  Előadó: Szobota Lajos 

           polgármester 

 

Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza. 

 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta és a Pénzügyi 



és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendi pontot. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényből (a továbbiakban: Ht.) eredően az 

önkormányzat rendelet-felülvizsgálati kötelezettséggel rendelkezik, a települési folyékony 

hulladék közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendeletek törvényi előírásokkal történő 

összhangba hozatala végett. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős 

Államtitkár XXII-6/1871/3/2012. számú utasítása szerint a kormányhivatal a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2013. évi ellenőrzési munkaterve 

alapján vizsgálja, hogy az önkormányzatok ezen kötelezettségüknek eleget tettek-e. 

Hadobás Sándor a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 

pozitívan véleményezte a rendelet tervezetet és azt elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja a 2/2014. (II.03.) önkormányzati rendeletét a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról.  

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésére 

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

 

Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta és a Pénzügyi 

és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendi pontot. 

Elmondta továbbá, hogy a 2014. évi költségvetést február 05. napjáig be kell terjeszteni a 

Testület elé. Az állami normatíva összege bizonytalan, azt még nem lehet beépíteni a 

költségvetésbe.  

Javasolja, hogy napolják el a napirendi pontot és a későbbiekben tárgyalják meg.   

 

 

Hadobás Sándor a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 

pozitívan véleményezte és egyetért azzal, hogy a költségvetést a későbbiekben tárgyalják.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.  



 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal-egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot: 

                                                                                                     

                       Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének                                                                                                   

                                    5/2014.(I.31.) határozata                                                                                                 

                       a 2014. évi költségvetés elfogadásának elnapolására  

 

                          Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                          egyetért azzal, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadását a  

                          soron következő testületi ülésre elnapolják. 

                                           

 

                        Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                          Felelős: Szobota Lajos polgármester 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Javaslat az éves Belső Ellenőrzési jelentés 

megtárgyalására, elfogadása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester  

 

Az éves ellenőrzési jelentést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy az éves ellenőrzési jelentést mindenki megkapta és 

a Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendi pontot. 

 

 

Hadobás Sándor a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 

pozitívan véleményezte a jelentést és azt elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal-egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                                                                                                       



                       Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének                                                                                                   

                                   6 /2014.(I.31.) határozata                                                                                                 

                         az Éves Belső Ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

                      Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az  

                      Éves Belső Ellenőrzési jelentést a jegyzőkönyv szerinti melléklettel  

                      elfogadta.         

 

                     Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                     Felelős: Szobota Lajos polgármester 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

megállapodás módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

           polgármester 

 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy az éves ellenőrzési jelentést mindenki megkapta és 

a Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendi pontot. 

 

2013. évben az Állami Számvevőszék a Rudabányai Német Nemzetiségi Önkormányzatnál is 

ellenőrzést tartott, melynek célja annak a vizsgálata volt, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 

gazdálkodási kereteinek kialakítása, feladatellátása megfelel-e a jogszabályoknak.  

Az ellenőrzés során készült jelentés javasolja az Együttműködési Megállapodás módosítását, 

hogy az feleljen meg az Áht. előírásainak.  

 

 

Hadobás Sándor a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 

pozitívan véleményezte a jelentést és azt elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal-egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

                            

                   Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének                                                                                                   

                                    7/2014.(I.31.) határozata  



                   Rudabánya Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

                    kötendő együttműködési megállapodás módosításáról                                                                                                  
 

 

                    Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

                    Rudabánya Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

                    együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti 

                    tartalommal elfogadta.                    

 

 

                     Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                     Felelős: Szobota Lajos polgármester 

 

Hatodik napirendi pont tárgya: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Társulási 

Megállapodásának módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

              polgármester 

 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy az éves ellenőrzési jelentést mindenki megkapta és 

a Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendi pontot. 

 

2013.július 25-én elfogadásra került a módosított Társulási Megállapodás, amelyet a Társulási 

Megállapodást kötő települési önkormányzatok képviselő-testületei nevében a polgármesterek 

írták alá.  

A Társulási Megállapodás módosítására egyrészt a Kormányhivatal megállapításai alapján 

javasolt módosítások miatt van szükség, másrészt a kilépések miatt módosításokat is át kell 

vezetni a Társulási megállapodáson.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal-egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                   Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

            8/2014.(I.31.) határozata 

              a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati 

                Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 



                      Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul        

                             veszi az előterjesztés szerinti kivált Önkormányzatok döntését és az  

                             előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társulási Megállapodás   

                             módosítását. 

                                     

                             A 2013. december 31-én kivált önkormányzatok és a kiválást          

                             eldöntő képviselő-testületi határozatok az alábbiak: 

 

                        Alsószuha Község Önkormányzata a 34/2013.(V.23.) 

                            Aggtelek Község Önkormányzata a 18/2013.(VI.17.) 

                    Dövény Község Önkormányzata a 30/2013. (V.29.)  

                    Felsőkelecsény Község Önkormányzata a 33/2013. (V.30.)  

                        Felsőnyárád Község Önkormányzata az 58/2013. (V.28.) 

                        Imola Község Önkormányzata a 19/2013. (V.21.)  

                        Jákfalva Község Önkormányzata a 30/2013. (V.29.)  

                    Kánó Község Önkormányzata a 25/2013. (VI.19.)  

                        Ragály Község Önkormányzata a 18/2013.(V.22.)  

                        Szuhafő Község Önkormányzata a 16/2013. (V.23.)  

                        Trizs Község Önkormányzata a 21/2013. (V.23.)  

                        Zádorfalva Község Önkormányzata a 26/2013. (V.22.) és  

                        Zubogy Község Önkormányzata a 28/2013. (V.22.) önkormányzati   

                        határozatot hozta. 

 

                            Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                          Felelős:     polgármester 

                            A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változásoknak a           

                            Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartáson történő            

                            átvezetéséről gondoskodjon. 

                          Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                          Felelős:     polgármester 

 

Hetedik napirendi pont tárgya: Beszámoló a Gvadányi J. Művelődési Ház, könyvtár és 

Teleház működéséről 

 

Előadó: Hadobás Sándor 

               int.vez. 

 

A beszámoló teljes szövegét a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza.  

 



Hadobás Sándor intézményvezető, képviselő-testületi tag elmondta, hogy a beszámolót 

mindenki megkapta.  

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy Rudabányának hosszú idő elteltével újra összeáll egy 

zenekara. Ezt nagyon pozitív dolognak tartja. A próbák már rendszeresen folynak a művelődési 

Házban.  

Elmondta továbbá, hogy kibővült a Művelődési Ház tevékenységi köre kézműves szakkörrel.  

Tájékoztatást adott arról is, hogy a Könyvtár könyv állománya kibővült, valamint 60-nál is több 

folyóiratot olvashatnak a könyvtárba látogatók.  

A könyvek nyilvántartása számítógépes rendszerben történik. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.    

                

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és egy tartózkodással 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                   Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

               9/2014.(I.31.) határozata 

           a Gvadányi József Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház működéséről  

            szóló beszámoló elfogadásáról  

 

          Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 

              jegyzőkönyv szerinti tartalommal elfogadta a Gvadányi József Művelődési 

                  Ház, Könyvtár és Teleház működésérő szóló beszámolót. 

 

                Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                Felelős:     polgármester 

                     

 

Nyolcadik napirendi pont tárgya: Beszámoló a Bányászattörténeti múzeum működéséről 

 

Előadó: Papp Andrea 

               mb. vezető 

 

 

A beszámoló teljes szövegét a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza.  

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy a beszámolót mindenki megkapta és megkérdezi 

Papp Andrea intézményvezetőtől, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.  

 

Papp Andrea intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott szóbeli kiegészítésében 

elmondta, hogy 2013. január 01-vel a múzeum a település fenntartásába került.  



Az elmúlt időszak sok adminisztratív munkát kívánt meg az intézmény dolgozóitól.  

A Múzeum besorolása tematikus múzeum. Jelenleg minden előírt feltételnek megfelel.   

Megrendezésre került a Múzeumok Éjszakája, mely sikeres rendezvény volt a lakosság és az ide 

látogatók körében. 

Elmondta továbbá, hogy a Múzeum látogatottsága az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt.  

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése valakinek az elmondottakkal kapcsolatban? 

 

Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő-testületi tag mind a két intézmény beszámolójával 

kapcsolatban elmondta, hogy rendhagyó órákat tartanak a gyerekek számára az intézményekben, 

melyet nagyon hasznosnak és érdekesnek tart.  

Megköszöni és gratulál az Intézmények munkájához és a továbbiakban is sok sikert kíván a 

működésükhöz.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.    

                

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és egy tartózkodással 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                   Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                              10/2014.(I.31.) határozata                                    
                              Bányászattörténeti múzeum működéséről szóló beszámoló 

                                                  elfogadásáról 

 

                          Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

                            és a jegyzőkönyv szerinti tartalommal elfogadta a Bányászattörténeti 

                            Múzeum beszámolóját. 

 

                          Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                          Felelős:     polgármester 

 

 

Kilencedik napirendi pont tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi munkatervének 

elfogadására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

           polgármester 

 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv 9. melléklete tartalmazza. 

 



Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy a tervezett munkatervet mindenki megkapta és 

megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója vagy más javaslata? 

 

Vaszily Csaba képviselő-testületi tag javasolja, hogy az egészségügyi intézmények beszámolóit 

ki kellene egészíteni az állatorvos és a háziorvosok beszámolóival. 

Áprilisra javasolja az állatorvos beszámolóját, májusra pedig a háziorvosok beszámoltatását. 

  

Hadobás Sándor a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 

pozitívan véleményezte a munkatervet és azt elfogadásra javasolja. 

Szobota Lajos polgármester javasolja módosításokkal a munkaterv elfogadását.     

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                      Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                            11/2014.(I.31.) határozata  
                          2014. évi munkaterv elfogadásáról 

 

                       Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

                       a 2014. évi munkatervet és azt a jegyzőkönyv szerinti tartalommal  

                       elfogadta.     

      

                         Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                         Felelős:     polgármester 

 

 

Tizedik napirendi pont tárgya: Indítványok, Javaslatok, Tájékoztatók 

 

Előadó: Szobota Lajos 

        polgármester 

 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy a Művelődési Ház intézményvezető megbízatása 

lejár. 

Javasolja, hogy Hadobás Sándor megbízatását hosszabbítsák meg.   

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 



A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és egy tartózkodással 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                      Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                            12/2014.(I.31.) határozata  
                                a Gvadányi József Művelődési Ház intézményvezetői 

                                    megbízatásának meghosszabbításáról 

 

                       Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

                       és elfogadta, hogy Hadobás Sándor intézményvezetői megbízatását 

                       meghosszabbítsák. 

  

                         Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                         Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Bóbita Óvoda június 28-augusztus 

15-ig zárva tart.  

Az intézmény zárva tartásáról határozatot szükséges hoznunk. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

 A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

                      Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                            13/2014.(I.31.) határozata  
                           a Bóbita Óvoda nyári zárva tartásáról 
 

                             Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

                             és elfogadta, hogy a Bóbita Óvoda 2014. június 28-augusztus 15.  

                             napjáig zárva tartson.  

 
                           Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                           Felelős:     polgármester 



Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy módosítani szükséges a Szervezeti és működési 

szabályzatunk 4. függelékét a kormányzati funkciók bejelentésével összefüggésben.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

 A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

                      Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                            14/2014.(I.31.) határozata 

                             a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének  

                                              módosításáról  

 

                    Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

                     megtárgyalta és a Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

                     és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 4. Függelékének módosítását 

                     elfogadja a kormányzati funkció bejelentésével összefüggésben. 

 

                     Határidő: azonnal, illetve 2014.02.28. 

                     Felelős: Szobota Lajos polgármester 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester megköszöni a nyílt testületi ülésen a 

megjelenést és azt 16.30. perckor bezárta. 
 

 

 

 

K.m.f. 
 

 

 

Szobota Lajos                                                                   dr. Sallai Árpád                                                    

polgármester                                                                    címzetes főjegyző                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaszily Csaba képviselő-testületi tag elmondta, hogy eddig a temetési segély esetében 

magasabb volt a segély összege. A hamvasztásos temetés esetén magasabb volt az összeg. 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott elmondta, hogy helyileg 

úgy van szabályozva, hogy alkalmanként, jövedelmi viszonyoktól függetlenül 10.000 Ft a 

temetési segély összege. Törvényileg viszont meg van állapítva, hogy ha helykímélő 

hamvasztásos temetés van akkor az állam körülbelül 6.000 Ft-ot még hozzátesz. Most viszont a 

temetési költség minimum 10%. Dönthet a képviselő testület magasabb %-ról is. Aki 

hamvasztásos temetést választ az továbbra is megkapja az államtól a plussz öszeget, valamint az 

önkormányzattól a segélyt de már jövedelmi viszonyokat is figyelembe kell venni, így nem 

biztos, hogy mindenki jogosult lesz rá. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy 3 Temetkezési Szolgáltatót kerestek meg és egytől 

érkezett árajánlat, mely szerint a hamvasztásos temetés összege 63.500 Ft, a koporsós temetésé 

pedig 99.060. Ft. 

 

Szél Miklós képviselő-testületi tag elmondta, hogy jónak tartotta a jelenlegi szabályozást. Az új 

szabályozás az alanyi jogosultságot kizárja. A 130% 37.050 Ft, tehát javasolja megemelni.50.000 

Ft-os havi jövedelemről egy temetést nem könnyű megoldani. Aki egyedülálló próbál 

takarékoskodni a temetésre.  

Véleménye szerint egyedülálló esetén 60.000 Ft, családosnál 40.000 Ft-ot kellene megállapítani.  

Javasolja egyedülállónál 200%, nem egyedülálló esetén 150% megállapítását. Temetési segély 

esetén 20%-ot. 

 

Vaszily Csaba képviselő-testületi tag megkérdezi, hogy a pénzforrást kinek kell biztosítania? 

 

Szobota Lajos polgármester válaszol a kérdésre: az önkormányzatnak. 

 

Vaszily Csaba képviselő-testületi tag elmondta, hogy 50.000 Ft-ig van lehetősége a 

Bizottságnak egy évben. 

 

Veres Lajos apolgármester elmondta, hogy lesznek olyan személyek akik néhány forinttal túl 

fogják lépni a jövedelemhatárt. Ezeket is segíteni szükséges majd a Bizottságnak.  

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott elmondta, hogy 

felháborítónak tartja, hogy a törvény a szociális temetést be akarja vezetni, felfüggesztették a 

hatályba lépést, amit örvendetesnek tart. A végtisztességet mindenkinek meg kell adni. 

 

Szobota Lajos polgármester javasolja, hogy a mindenkori legkisebb összegének tervezetben 

szereplő 150%-át 180%-ra emelje, valamint a legolcsóbb temetés költségét 15%-ra történő 

változtatását illetve azt javasolja, hogy az önkormányzati segéllyel kapcsolatos hatáskört a 

Pénzügyi és Szociális Bizottság gyakorolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.  

 



 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotja a 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendeletét a szociális 

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

 

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza. 

 

2) Második napirendi pont tárgya: Javaslat a közterületen való mozgóárusítás szabályairól 

szóló rendelet megalkotására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

        polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 

2013.11.06. napján a településünkön élelmiszer üzletet működtető vállalkozások kérelmet 

nyújtottak be Rudabánya Város polgármestere és címzetes főjegyzője felé, melyben kérték, hogy 

a soron következő testületi ülésen a képviselő testület a településen folytatott mozgóárusítás 

feltételeit önkormányzati rendeletben szabályozza le.  

Az utóbbi időben gyakorivá vált a mozgóboltról történő árusítás településünkön ezért 

szükségessé vált a szabályozása.  

A mozgóárusítást végző kereskedők általában más településeken rendelkeznek székhellyel, ezért 

a mozgóboltok iparűzési adó fizetésére székhelyükön és telephelyükön kívül nem kötelezhetők.  

Annak viszont nincs jogi akadálya, hogy az önkormányzat közterület használati díjat szedjen a 

mozgóárusítást végző kereskedőktől, amely az önkormányzati bevételt növeli. 

 

Szél Miklós képviselő-testületi tag elmondta, hogy nem szabhatunk ki aránytalan magas 

összeget a mozgóárusokkal szemben. Véleménye, hogy havonta nyilatkoztatni kellene őket, hogy 

hány napot kívánnak a településnek árusítani.  

 

Vaszily Csaba képviselő-testületi tag elmondta, hogy különbséget kell tennünk legális és nem 

legális mozgóárusítás között. Településünkön bizonytalan eredetű konkurencia jött léte, sokszor 

engedély nélküli kereskedelem.  

Javasolja a havi díjtétel bevezetését.  

 

Hadobás Sándor képviselő-testületi tag véleménye szintén az, hogy havi szinten fizessék meg a 

díjtételt. Elmondta továbbá, hogy közmunka programban nem lehet közterület felügyelőt 

alkalmazni.  

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott elmondta, hogy 

Magyarországon nincs egységes joggyakorlat a mozgóárusításra. Azokon a településeken ahol 

szabályozzák a mozgóárusítást 500 és 1000 Ft között mozog a díjtétel összege. Véleménye 

szerint a havi díj bevezetése kiszámíthatóbb és átláthatóbb.  

 



Szél Miklós képviselő-testületi tag javasolja a napi 5.00 Ft-os díj bevezetését.  

 

Veres Lajos alpolgármester javasolja, hogy vezessenek be alkalmi és havi jegyet is. Az alkalmi 

összegét 5.00 Ft-ban, a havit 5.000 Ft-ban javasolja megállapítani. 

 

Szobota Lajos polgármester javasolja, hogy a rendeletben a mozgóárusítás ne legyen napokban 

és órában leszabályozva. A mozgóárusítás engedélyezésére valamint ellenőrzésére a jegyző 

jogosult.  

A díjjal kapcsolatban javasolja a havi és az alkalmi díjtétel bevezetését is.  

A havi díj összege 5.000 Ft/hó, az alkalmi díj összege 5.00 Ft/alkalom.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta a 20/2013.(XII.30.) önkormányzati rendeletét a közterületen 

való mozgóárusítás szabályairól. 

 

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza.  

 

 

3) Harmadik napirendi pont tárgya: Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv 

meghatározására  

 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés 

működtetéséről.  

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási jogal meghívot elmondta, hogy 

kockázatelemzést kellett elvégeznünk. Ez megtörtént mind a három településünkre. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.  
 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal-egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 



                                                                                                       

                       Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének                                                                                                   

                                    110/2013.(XII.23.) határozata                                                                                                 

                         a 2014. évi belső ellenőrzési terv meghatározására  

 

                                                                                                                         Képviselő-testület az 

előterjesztést megtárgyalta és a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az alábbiakban 

fogadja el:   

                                                                                       Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: 

Az Önkormányzat belső kontroll rendszere. 

A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzés:  

1.) A Szociális Szolgáltató Központ működése szabályozottságának vizsgálata 

2.) A Bányászattörténeti Múzeum működése szabályozottságának vizsgálata 

3.) A Gvadányi József Művelődési Ház és Könyvtár működése szabályozottságának vizsgálata 

 

 Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 Felelős:   Szobota Lajos polgármester 

 

A 2014. évi kockázatelemzés teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza. 

 

4) Négyes napirendi pont: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy döntenie kell a testületnek a folyószámla hitel 

határidejének meghosszabbításáról is. 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

                                                                                            



Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének                                                                                                           

111/2013.(XII.23.) határozata                                                                                             

folyószámla hitel határidejének meghosszabbításáról 

 

             Rudabánya Város Önkormányzata a számlavezető Sajóvölgye Takarékszövetkezet      

              Kazincbarcikai Kirendeltségétől folyószámla hitel meghosszabbítását  

              kezdeményezi.  

             A képviselő testület                                                               

1. hozzájárulását adja 15 millió Ft folyószámla hitel 2014. december 31. időszakra 

történő meghosszabbításához.    

2. kijelenti, hogy a 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (5) bekezdése értelmében a hitel 

átalakításának törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött. 

                                                                

3.  kijelenti, hogy a korábban felvett folyószámla hitel működési hitellé történő 

               átalakítása megfelel a 2014. évi költségvetési törvény által szabott feltételeknek. 

              Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

              Felelős:   Szobota Lajos polgármester 

 

Vaszily Csaba képviselő-testületi tag kéri a testületet, hogy a jövőben tartsanak bejárást az 

Óvoda és Iskola épületébe, hogy megnézzék, milyen állapotban vannak a felújított épületek. 

Elmondta továbbá, hogy többen sérelmezték a lakosság köréből, hogy a közmeghallgatás 

időpontja nem szerencsésen lett kitűzve. 

Szobota Lajos polgármeter elmondta, hogy kérte az intézmények vezetőit, hogy ha 

hiányosságokat észlelnek az épületekkel kapcsolatban azt jelezzék felé. 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester megköszöni a rendkívüli testületi ülésen 

a megjelenést és azt 16.00. perckor bezárta. 

                                                                    

                                                          

   K.m.f. 

 

 

 

 

Szobota Lajos                                                              Dr. Sallai Árpád 



polgármester                                                                címzetes főjegyző 

 

  

      

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


