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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 

     10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. 

 

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

                         Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Novák Péter, Jancsurák Árpád 

   testületi tagok, összesen 7 fő. 

 

Tanácskozási joggal meghívott az ülés teljes időtartamára: 

 

            Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző,  

                       Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

                       Papp Andrea HVB elnöke 

 

Szobota Lajos polgármester köszöntötte az új képviselő-testület valamennyi tagját, a 

tanácskozási joggal meghívottakat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, valamint az Észak-

Magyarországtól érkező sajtó képviselőit. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 

mindenki jelen van, 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 :  

 

 

1./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatása a választás jogerős eredményéről 

     

 Előadó: Papp Andrea a Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

2./ Képviselő-testület eskütétele – esküokmány aláírása, átvétele 

 

     Polgármester eskütétele – esküokmány aláírása, átvétele 

    

     Megbízólevelek átadása 

     

    

3./ Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

      

 

4./ Alpolgármester(ek) megválasztása 

    

Előadó: Szobota Lajos polgármester 
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5./ Javaslat az alpolgármester(ek) illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének  

megállapítására      

 

6./ Bizottság tagjainak megválasztása – bizottság tagjainak eskütétele 

 

7./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára  

     

Előadó: Szobota Lajos polgármester 

 

 

8./ Indítványok, Javaslatok 

 

 

Első napirendi pont:  Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatása a választás jogerős 

eredményéről 

     

 Előadó: Papp Andrea a Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 
 

Papp Andrea a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte a képviselő-testület tagjait, 

gratulált a választási eredményhez. Ismertette a Választási Bizottság elvégzett tevékenységét, a 

választás eredményét.   

 

Második napirendi pont: Képviselő-testület eskütétele- esküokmányok aláírása, átvétele 

Polgármester eskütétele-esküokmány aláírása, átvétele 

Megbízólevelek átadása 

 

 

Papp Andrea a Helyi Választási Bizottság elnöke felkérte a képviselő-testület tagjait az 

eskütételre. 

 

A képviselői eskütételről szóló jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza.  

 

Papp Andrea a Helyi Választási bizottság elnöke felkérte a polgármester urat az eskü letételére. 

 

A polgármesteri eskütételről szóló jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 2. mellékelte tartalmazza. 

 

Ezt követően a Megbízólevelek átadása következett. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítására 

 

Előadó: Dr. Sallai Árpád 

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

lépett életbe.  

A 10.000 Fő lakosságszám alatti és 2.000 fő lakosságszám feletti településeken a polgármester 

illetménye 448.725 Ft. A költségtérítés pedig ennek az összegnek a 15%-a, azaz 67.309 Ft. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy ezt a javaslatot tárgyalja meg és hozza meg döntését.  

 

 

Szobota Lajos polgármester bejelentette személyes érintettségét. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

 

    Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének    

     89/2014. (X. 21.) határozata                            

Szobota Lajos polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

                   Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a                                 

                               Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi  

                                           CLXXXIX. törvény 71. §. 4) bekezdés c) pontja alapján Szobota Lajos                     

                                           polgármester részére 2014. október 12. napjától 448.725.-Ft illetmény   

                                           állapít meg. 

                                           Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a hozott határozatot a   

                                           Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

                                           Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország                     

                                           helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 

                                           CLXXXIX. törvény 71. § 6) bekezdése alapján Szobota Lajos  

                                           polgármester részére költségtérítést állapít meg. A költségtérítés  

                                           összege a mindenkori illetményének 15 %-a, azaz 67.309 Ft.  

                                           Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a költségtérítés kiutalásáról  

                                           havonta gondoskodjon. 

                                         Határidő: azonnal 

                                         Felelős:     címzetes főjegyző 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, tanácskozási joggal meghívott átadta a szót Szobota Lajos 
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polgármester úrnak. 

 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Alpolgármester(ek) megválasztása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos polgármester elmondta, hogy az alakuló ülésen a polgármester tehet javaslatot az 

alpolgármester személyére. Elmondta azt is, hogy két alpolgármesterre fog javaslatot tenni, 

egyrészt azért, mert a ciklus kihúzódik öt évre, a másik indok pedig az, hogy az elkövetkezendő 

időkben nagyon sok beruházás és fejlesztés várható. Ezeknek a beruházásoknak a munkálatai, 

pályázatai egyrészről már meg vannak kötve, másik részük még elbírálás alatt van. Újabb 

pályázatok benyújtására is keresik a lehetőséget. 

Tájékoztatást ad a jelenleg folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban.    

A jövőben az idegenforgalom és a turizmus irányában igyekeznek ellépni, de nem adják fel a 

munkahelyteremtés, gazdasági fejlesztés lehetőségét sem. Nagyon sok lépést tettek az elmúlt 

időszakban ennek a megvalósítására is, de sajnos egyenlőre nem sikerült előrelépni. Mindezek 

megvalósításhoz szükséges, hogy megfelelő kapcsolatrendszert tudjanak kialakítani.  

A javasolt két alpolgármester közül az egyik a fejlesztések, beruházások felügyeletében, 

irányításában, a másik pedig a munkahelyteremtés elősegítésében, a szociális, kulturális és 

sporttevékenység koordinálásának, és a közbiztonság javításának elősegítése érdekében 

dolgozna. 

 

Veres Lajos és Novák Péter személyében jelöli meg a két alpolgármester jelöltet. 

 

A titkos szavazáshoz szükséges egy szavazatszámláló, ad hoc bizottságnak a felállítása.  

A bizottság elnökének Hadobás Sándort, tagoknak pedig Szél Miklóst és Szögedi Szabolcsot 

javasolja.  

 

Kéri a képviselő testület jóváhagyását.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                                   Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                     90/2014.(X.21.) határozata 

                                     Ad Hoc Szavazatszámláló Bizottság megalakításáról 

 

 

                                    Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő testülete az 



5 

 

                                    az alpolgármester-választás titkos szavazással történő 

                                    lebonyolítására, a szavazatok összesítésére Ad Hoc   

                                    Bizottságot alakít.                                     

                                    Elnökének Hadobás Sándort, tagoknak Szél Miklóst és          

                                    Szögedi Szabolcsot választotta.  

 

                                    Határidő: azonnal 

                                    Felelős: polgármester 

 

Szobota Lajos polgármester a szavazás időtartamára szünetet rendel el. 

 

A szavazást követően felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét Hadobás Sándort, hogy 

ismertesse a szavazás eredményét. 

 

 

Hadobás Sándor az Ad Hoc Bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét.  

 

Veres Lajos urat 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, Novák Péter Adrián urat pedig 5 igen 

szavazattal és 2 nem szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek választotta a 

képviselő-testület. 

Gratulált az alpolgármestereknek. 

 

A szavazás bonyolításáról, összesítéséről készült jegyzőkönyvet és a szavazócédulákat a 

jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza. 

 

                                         Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

      91/2014. (X. 21.) határozata 

    Alpolgármesterek választásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Veres 

Lajos és Novák Péter képviselő urakat választotta 

Rudabánya Város Önkormányzat társadalmi megbízatású 

alpolgármesterévé. 

 

Szobota Lajos polgármester gratulált az alpolgármestereknek és felkéri őket az eskütételre. 

 

Az eskütételről szóló jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza. 

     

Ötödik napirendi pont tárgy: javaslat az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

           polgármester 

 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a társadalmi megbízatású polgármester 
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tiszteletdíjához igazodik a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíja is. 

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának, azaz a 224.360 Ft-nak a 70-90%-a között 

lehet megállapítani az összeget. A költségtérítés pedig ezen összeg 15%-a.  

 

 

Javasolja a 70% megállapítását a testület részéről, azaz 157.052 Ft tiszteletdíjat. A költségtérítés 

összege pedig 18.559 Ft. 

 

Veres Lajos és Novák Péter alpolgármesterek bejelentették személyes érintettségüket.   

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 6 fő képviselő 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - 1 tartózkodással- 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

  

                                 Rudabánya Város Önkormányzat képviselő testületének 

                                                                                                                                                                

                                                          92/2014. (X.21.) határozata 

                                           Veres Lajos alpolgármester tiszteletdíjának  

                                                 és költségtérítésének megállapításáról 

 

                               Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Veres   

                               Lajos alpolgármester részére 2014. október 12. napjától havi  

                               157.052  Ft tiszteletdíjat állapít meg. 

                               Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a hozott határozatot a Magyar   

                               Államkincstár részére küldje meg. 

 

                               Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Veres   

                               Lajos alpolgármester részére 2014. október 12. napjától havi  

                               18.559 Ft költségtérítést állapít meg. 

 

                              Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a költségtérítés kiutalásáról  

                              havonta gondoskodjon. 

                              Határidő: azonnal 

                              Felelős:     címzetes főjegyző 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 6 fő képviselő 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - 1 tartózkodással- 



7 

 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

   

                                  Rudabánya Város Önkormányzat képviselő testületének 

                                                                                                                              

                                                    93/2014. (X.21.) határozata 

                                   Novák Péter Adrián alpolgármester tiszteletdíjának  

                                                  és költségtérítésének megállapításáról 

 

 

                               Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Novák Péter                  

                               Adrián alpolgármester részére 2014. október 12. napjától havi  

                               157.052  Ft tiszteletdíjat állapít meg. 

                               Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a hozott határozatot a Magyar   

                               Államkincstár részére küldje meg. 

 

                               Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Novák Péter   

                               Adrián alpolgármester részére 2014. október 12. napjától havi  

                               18.559 Ft költségtérítést állapít meg. 

 

                              Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a költségtérítés kiutalásáról  

                              havonta gondoskodjon. 

                              Határidő: azonnal 

                              Felelős:     címzetes főjegyző 

Hatodik napirendi pont tárgy: a Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

           polgármester 

 

Szobota Lajos polgármester: továbbra is egy bizottság a Pénzügyi és Szociális Bizottság 

működésére tesz javaslatot, mely 7 fővel működne a korábbi 9 fő helyett. A 7 fő 4 képviselő-

testületi tagból és 3 külsős tagból állna össze. 

A négy belsős tagok Hadobás Sándor elnök és Szél Miklós, Szögedi Szabolcs és Jancsurák Árpád 

tagok személyében javasolja megjelölni.  

Külsős tagoknak javasolja: Kovácsné Sipos Tündét, Folyaminé Tomori Tündét és Keller Emesét.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat  
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és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                                    Rudabánya Város Önkormányzat képviselő testületének 

                                                                                                                              

                                                    94/2014. (X.21.) határozata 

                               a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagjainak és elnökének 

                                                                megválasztásáról 
 

 

                              Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 

                              Szociális Bizottság elnökének Hadobás Sándort választotta. 

 

                              A Bizottság képviselő-testületi tagjai: Szél Miklós, Szögedi  

                              Szabolcs és Jancsurák Árpád. 

 

                              A Bizottság külsős tagjai: Folyaminé Tomori Tünde, Keller Emese  

                              és Kovácsné Sipos Tünde.                                 

 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a külsős tagok eskütételére az első bizottsági vagy 

az első testületi ülésen fog sor kerülni. 

 

A képviselők tiszteletdíját szintén törvény határozza meg. A képviselők alapdíja 50.245 Ft/hó. 

A Bizottsági elnöki alapdíja: 62.705 ft/hó. 

A külsős Bizottsági tagok tiszteletdíja: 6.030Ft/ülés. 

 

A fenti összegek megegyeznek az előző évben is kifizetett összegekkel.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                                   Rudabánya Város Önkormányzat képviselő testületének 

                                                                                                                              

                                                          95/2014. (X.21.) határozata 

                                 a Rudabánya Önkormányzat Képviselőinek, a Bizottságok  

                                      elnökeinek és a Bizottságok nem képviselő tagjainak  

                                          tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról                         

 

 

                                Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
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                                Rudabánya Önkormányzat Képviselőinek, a Bizottságok  

                                elnökeinek és a Bizottságok nem képviselő tagjainak  

                    tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló  

                    rendeletet nem kívánja módosítani.                           

  

 

 

 Hatodik napirendi pont tárgy: Javaslat az SZMSZ felülvizsgálatára 

 

Előadó: Szobota Lajos 

           polgármester 

  

Szobota Lajos polgármester: szükséges a változásokat átvezetni a Szervezeti és Működési 

szabályzatunkban. A következő testületi ülésre a szabályzatot felül kell vizsgálni és a 

változásokat átvezetni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                                   Rudabánya Város Önkormányzat képviselő testületének 

                                                                                                                              

                                                         96/2014. (X.21.) határozata 

                                   a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 

 

                                     Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

                                     Önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 

                                     Működési Szabályzatát felülvizsgálja.  

 

                                     Felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a felülvizsgálatot  

                                     készítse elő és terjessze a képviselő-testület elé. 

 

                                     Határidő: azonnal 

                                     Felelős: címzetes főjegyző         

                            

                                     
Szobota Lajos polgármester: még egyszer gratulál a megválasztott tagoknak. Kéri, hogy az 

elkövetkezendő 5 évben egymással együttműködve, jó szellemben tudjanak dolgozni. 

Igyekezzenek a lakossággal minél többet kommunikálni. Hat hónapon belül kell beterjeszteniük 

egy ciklusprogramot a 2014-2019-es időszakra vonatkozóan. Kéri, hogy minél több  
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