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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzatok Képviselő-testületének 2010. augusztus 

    23-án, du. 15,45 órától megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Bartháné Béres  

                          Zsuzsanna, Drencsán Balázs, Garan Árpád, Molnár-Köteles Andrea,  

    Orgován Róbert, Papp András, Simon Etele, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, 

    Tarjányi Sándor tagok, összesen 12 fő, 

      

Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád Rudabánya Város címzetes főjegyzője 

  Szaniszló Judit Szoc. Szolg. Kp. vezető 

 

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

tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 12 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./ A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása Szobota Lajos 

          polgármester 

2./ Rudabánya Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Szobota Lajos 

     szóló rendelet módosítása       polgármester 

 

3./ Beszámoló Rudabánya Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Szobota Lajos 

          polgármester 

4./ Beszámoló a Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft.  Takács Csaba 

     I. félévi gazdálkodásáról       vezető 

 

5./ A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai   Szél Miklós 

     Programjának módosítása       igazgató 

 

6./ Indítványok, javaslatok 

 

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

      történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos jelentésében ismertette a lejárt határidejű határozatokat. Az elmúlt időszakban 

a legfontosabb feladat a közintézmények nyári tatarozási munkálatai voltak, amelyeket 

elvégeztek. Az iskola átalakítása, korszerűsítése is a legfontosabb feladatok közé tartozik. 

Június 28-án átadásra került az épület. Saját megítélése szerint a munkák időszerűen 

haladnak. A tetőfelújítás folyamatosan történik. Az összes nyílászáró bontása, a szociális 

blokkok bontása megtörtént. A külső nyílászárók nagy része pótlásra került. Az 

épületgépészeti munkák folynak, a fűtési rendszer gépészeti munkálatai mennek. Nem kis 

feladatot jelentett a nyílászárók cseréjénél a régi acélszerkezetek kibontása. A gipszkarton 

szerelési munkák folynak, valamint a 2 liftaknának a kialakítási munkálatai is elkezdődtek. 
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Ezen túlmenően, mivel az épület teljesen kiürítésre került gondoskodni kell arról, hogy 

szeptember 1-én az oktatás akadálymentesen elkezdődhessen. A régi varroda épületében 

alakítottak ki 5 tantermet, szociális blokkokat, nevelői szobát. Az iskolán túlmenően az óvoda 

kialakítása november végére várható, ezért a jelenlegi óvodákban a fertőtlenítő meszelés, 

festés megtörtént. Folyamatosan meg a közterületek takarítása, a fűnyírás stb. Előkészítik a 

városnap területét. Tovább folytatják a vízárkok tisztítását, a legnagyobb problémát a 

bányavíz elvezetése jelent. A víznek az útját tovább kell igazítani. A régi tűzoltószertár és az 

Ormos patak közötti részen dugulás lehet, mert nem biztosított teljes mértékben a 

vízelvezetés. Jelentős létszámmal vesznek részt az iskola felújítási munkálataiban, szerződés 

formájában végzi a Kft. a munkát. Július 12-én együttes ülést tartottak ünnepélyes keretek 

között Dobsina város képviselő-testületével, ahol szándékukat fejezték ki a testvérvárosi 

kapcsolat létrehozására. Átadták az Indonéz nagykövet úrnak a díszpolgári oklevelet. 

Megrendezték a kenyérszentelést augusztus 20-án. 

 

Drencsán  Balázs a templomi járattal kapcsolatban érdeklődött. Megkérdezte a két egyházi 

vezetőt, mind a kettő szívesen venné a járatot. Kérték a mielőbbi indítást. 

 

Szobota Lajos hozzáfűzte, képviselő úrral együtt beszéltek az egyházak vezetőivel. Azt az 

ígéretet kapták, hogy ki fogják hirdetni, eddig visszajelzést nem kapott. Régen próbálkoznak 

az I. orvosi rendelő felújításával. Most a beadott pályázat 34.918 Eft résztámogatást kapott. 

Néhány egyszer használatos eszköz beszerzését nem támogatták, illetve a padfeljáróra vezető 

ajtó cseréjét. Amennyiben a támogatási szerződés aláírásra kerül indulhat a közbeszerzés. 

 

Tarjányi Sándor bejelentéssel kívánt élni, amennyiben a képviselő-testület megengedi. 

Bejelentette, hogy a következő önkormányzati választáson 20 év testületi munka után nem 

indul képviselő-testületi jelöltként. Megköszönte azoknak, akik támogatták az elmúlt 20 

évben, hogy 20 évig képviselhette a lakosság érdekeit. Megköszönte a képviselő-testület 

minden tagjának az együttes munkát. Különösen nagy nosztalgiával gondol az első és a 

második ciklusra. Köszönte a Polgármesteri Hivatal, az intézmények munkáját. 20 év egy 

ember életében is nagy idő. Voltak benne jó döntések, de biztos voltak benne rossz döntések 

is, amelyeket szeretne elfelejteni rövid úton. Mindvégig próbált valamiféle szakmaiságot 

képviselni. Ő a 20 év alatt nem fáradt el, azt elmondhatja, hogy megfáradt. Megfáradt abba a 

szélmalomharcba, amit tapasztalt. Van egy önkormányzati rendszer, amely szerint működni 

kell. A képviseleti jogot ebben a rendszerben pártok és személyek kaphatják meg. Nem 

mindig olyan döntés született, amely a legjobb volt. Ezt a fajta pártos, egyéb érdekek mentén 

történő személyeskedést nem zárta ki a rendszer, ezért borítékolható, hogy ezek szerint 

fognak a döntések születni. Azt szeretné, hogy a következő 20 évben olyan vezetői lennének 

Rudabányának, akiket lehet követni, akiket különösebb feltétel nélkül el lehet fogadni. Ha 

lehetne biztosítani valamiféle egységes szemléletet, egységes döntést, akkor Rudabánya is 

jobban haladna előre.  

 

Más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgya: A lakcímjelentés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 
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Szobota Lajos elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A napirendet 

előzetesen a Jogi Bizottság tárgyalta, felkérte a bizottság elnökét ismertesse a kialakult 

véleményt.  

 

Bartháné Béres Zsuzsanna tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a bizottság megtárgyalta a 

rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolják. 

 

Dr. Sallai Árpád kifejtette, az elmúlt rendkívüli ülésen vetődött fel, hogy a Nyilvántartási 

Törvény keretei között próbáljanak meg valamilyen szigorúbb és egyértelműbb rendelkezést 

hozni azokra a lakosokra, akik be szeretnének költözni városunkba. Bízik benne, hogy a 

rendelet megállja a törvényesség próbáját. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – megalkotta a 6/2010. (VIII. 24.) sz. rendeletét a lakcímbejelentés helyi 

szabályairól. 

 

A 6/2010. (VIII. 24.) sz. rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Második napirendi pont tárgya: Rudabánya Város Önkormányzatának 2010. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos részletesen ismertette a rendeletmódosítást. Előzetesen a Pénzügyi Bizottság 

tárgyalta a napirendet, kérte a bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Papp András közölte, a rendeletmódosítás és a beszámoló összefüggésben van. Az óvodánál 

és az iskolánál a plusz bejött bevételeket és kiadásokat is át kell vezetni. Ilyen kisebb 

javításokkal elfogadásra javasolják a rendeletmódosítást. A működési kiadások indokolásánál 

van 2.888 Eft, amely rehabilitációs járulékot takar. Van az intézménynél ilyen dolgozó, csak 

lejárt a szakértői vélemény, kérte az iskola vezetését, hogy az érintett dolgozókkal 

frissíttessék meg a szakvéleményeket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – megalkotta a 7/2010. (VIII. 24.) sz. rendeletét az Önkormányzat 2010. 

évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) sz. rendelet módosításáról 

 

A 7/2010. (VIII. 24.) sz. rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Beszámoló Rudabánya Önkormányzat I. féléves 

gazdálkodásáról 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 
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Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos részletesen ismertette az írásos előterjesztést. Elmondta, az iskolaberuházás 

kapcsán a fordított ÁFA miatt az ÁFA-t előre meg kell fizetnie az önkormányzatnak, ennek a 

visszaforgási ideje 2-3 hónap. Valószínű, hogy erre az időszakra rulírozó hitelt kell majd 

felvenni. Már most vannak olyan tételek, amelyet nem szerepeltek a felújítás 

költségvetésében. Az első részszámla beadására szeptember hónapban fog sor kerülni. Nyert 

az IKSZT pályázat, az Arany János úti orvosi rendelő, ezek önerejét is biztosítani kell. A 

korábbi években jó segítség volt a Vidéki rendezvények, falunapok című pályázaton nyert 

összeg a városnapok finanszírozásában. A pályázatot idén is benyújtották, de a kiíró nem 

hirdetett eredményt. Előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, kérte a bizottság 

elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Papp András felhívta a figyelmet arra, hogy elég nagy hiánnyal indultak neki az évnek, 

nagyon kevés ÖNHIKI-t kaptak. A felhalmozási célú pénzeszközökből működésre kellett 

fordítani. Nagyon szűkös gazdálkodás mellett is oda jutottak, hogy a felhalmozási pénzeket is 

fel kellett használni. Remélte, hogy az év folyamán helyre fog állni az egyensúly. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2010. (VIII. 23.) sz. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló Rudabánya Önkormányzat I. féléves 

   gazdálkodásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Beszámoló a Rudabányai Városüzemeltető Non-profit Kft. 

I. félévi gazdálkodásáról 

 

Előadó: Takács Csaba 

     vezető 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos elmondta, hogy az írásos beszámolót mindenki megkapta. A Takács Csaba 

vezető úr szabadságon van, Kovácsné Sípos Tünde képviseli a Kft. Előzetesen a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a napirendet, kérte a bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Papp András közölte, ahogy telik az idő, úgy alakul a Kft. tevékenysége. Kezd a vállalkozási 

tevékenységük előre haladni, több lenni. Szeretnék a vállalkozási eredmény többszörösét 

látni. Elkezdték a felújítási munkálatokat az iskolánál. A munkavállalóknak volt egy kisebb 

kilengése, de az építésvezető úr meg van elégedve a végzett munkával. A munkaszervezéssel 

vannak problémái. Levágnak egy területet, otthagyják a füvet, 2 hét múlva szedik össze és 
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viszik el. Ezt jobb szervezéssel már az nap össze lehetne szedni és elszállítani. Nagyon várja 

már, hogy hogyan fog alakulni a vállalkozási tevékenysége a Kft-nek év végére.  

 

Veres Lajos sajnálta, hogy nincs jelen a Kft. vezetője. Az elmúlt ülésen szóba került a 

betonelem gyártása. Cél volt, hogy a nyáron oszlopokat, térburkolókat fognak gyártani. Nem 

látja az eredményt. Augusztus közepére ígérte a vezető úr, itt van augusztus vége és nem 

történt semmi. 

 

Simon Etele csatlakozott a Veres úrhoz. Pontosan 2 hónapja hangzott el az Arany János úti 

járda építésének a folytatása. Azóta sem történt semmi. Szintén 2 hónapja mondta el, hogy 

van a városunkban 1-2 vicces közlekedési tábla. A fenti temetőnél derékig érő fű van. 

 

Tarjányi Sándor azt megértette, hogy a Simon Etele képviselő úr nem rendelkezik 

információval, de azt nem, hogy az alpolgármester úr sem. Hiszen akár naponta 

informálódhatna. Az ő véleménye kapcsolódik a Pénzügyi bizottság elnökének az 

értékeléséhez. A Kft-nél fejlődés tapasztalható. Nem felejti el, hogy annak idején nagy 

áldozatok árán és hosszas vita után hozták létre a Kft-t és saját gyermekükként kezelték. Talán 

most már ez a gyermek felnőtt. Ez alatt az idő alatt is bizonyította a Kft azt, hogy szükség van 

Rudabánya életében erre a szervezetre, aki a város mocskát, bűzét kitakarítja, felújít a 

felújítási munkálatokba. Mostanra elértek oda, hogy rájuk lehet bízni ilyen feladatokat. 

Szeptember 15-től úgy változik a Közbeszerzési Törvény, hogy 100 millió forintig meg lehet 

hívni különböző kivitelezési munkálatokra olyan cégeket, akiket mi akarunk. Adott esetben, 

ha alkalmas a munkavégzésre a Kft, meg lehet bízni a munkálatokkal. Azért, hogy a 

vezetőnek legyen kedve vállalkozni, illetve tekintettel arra, hogy 6 éve igazgató, 2 havi 

jutalmat javasol.  

 

Szobota Lajos rámutatott arra, hogy a betonelem gyártással neki is meg vannak a gondjai és 

problémái. A bontási anyagok a Kft. udvarán is deponálásra kerültek. Gyakorlatilag hely 

problémái is vannak annak, hogy nem tudják beindítani a gyártást. Az épület kb. 60 %-os 

mértékben rendben van, de az anyag bevitele okozhat gondot. A Simon úr által említetteket 

elő fogja venni és lépni fognak a dologban. A projektes programban szerepelt parkoló 

kialakítása, kérték a Munkaügyi Központtól, hogy módosíthassák a programot. Fontosabb 

jelenleg az iskolakezdéshez szükséges ideiglenes tantermet kialakítása. Meg is kapták az 

engedélyt. A jutalmazással kapcsolatban az volt a véleménye, hogy év végén térjenek vissza 

erre, nem látja célszerűnek év közben ezzel foglalkozni. 

 

Szél Miklós mélységesen nem értett egyet a jutalmazási javaslattal, hiszen a Kft nem 1 

vezetőtől működik. A Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bontási munkálatokból 

jelentős bevételre tesz szert a Kft. Ismerjék el a tevékenységét, de a vezetőn kívül vannak más 

dolgozók is. Meg fogják látni, mekkora eredményt fog hozni a munkavégzés. Biztosítsanak 

majd egy keretet, de az ott dolgozó emberek is részesüljenek belőle.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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61/2010. (VIII. 23.) sz. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Rudabányai Városüzemeltető  

  Nonprofit Kft. I. félévi gazdálkodásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft.  

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Molnár-Köteles Andrea távozott a képviselő-testület üléséről, így a jelenlévő képviselők 

száma 12 főről 11 főre módosult. 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai 

Programjának módosítása 

 

Előadó: Szél Miklós 

    igazgató 

 

Szél Miklós elmondta, a PED program része a Helyi Óvodai Nevelési program, mely 

szakértői véleménnyel is rendelkezik. Törvénymódosítás miatt törölni kell a PED programból 

a migrációs gyermekek ellátását, valamint a nemi sztereotípiák tilalmára vonatkozó részt. A 

most megjelent törvényi változások több ponton is érintik az iskola PED programját. Az egyik 

a szöveges értékelésre vonatkozik. Az első évfolyamon való évfolyamismétlésre vonatkozóan 

kellett állást foglalni. A tanuló továbbra is csak szülői beleegyezéssel utasítható 

évfolyamismétlésre. Ha a mulasztások miatt nem tudott teljesíteni, akkor évismétlésre 

kötelezhető. A 2. évfolyamon év végétől a pedagógus, illetve a nevelőtestület kizárólagos 

döntése az évfolyamismétlés. Az idegen nyelv tanulásának első évében megszűnik a buktatás 

tilalma. Az 5. és 6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatás megszüntetésre kerül. Úgy 

találták jónak, hogy szakrendszerű órákon tanuljanak a gyerekek, ezt vigyék tovább a felmenő 

rendszerben. Várható még sorozatos törvényi változás. A másik 3 település képviselő-

testülete is állást fog foglalni ebben a témában.  

 

Bartháné Béres Zsuzsanna kifejtette, bizottsági ülésen az igazgató úr tájékoztatta a 

bizottságot ezekről a pontokról, átbeszélték őket. Egyetértett a bizottság a módosításokkal, 

illetve az óvodai programot is elfogadásra javasolják. Örömét fejezte ki, hogy ilyen színes és 

tartalmas az óvodai program. 

 

Papp András akkor lett volna a legnyugodtabb, ha a PED program 3 részéről mind a 3 

módosítását megkapták volna írásban. A törvény előír bizonyos óraszámokat, ami pénz. 8 

osztályra számolva 177,5 óra. Nem kötelező óra összesen 34,51 óra. A törvény előír fejlesztő 

foglalkozást, ez a kötelező óra 10 %-a, 17,75 óra. Ez azt jelenti, hogy az intézmény 

rendelkezik 1-8. osztály esetén 229,75 órával/hét. Ezt a keretet nem lépheti túl csak a 

képviselő-testület engedélyével. A kötelező órákat meg kell tartani. A telekesi iskola normál 

működéséhez maximum 10,8 fő szükséges. A rudabányai iskolánál határesetek vannak. Az 

Oktatási Törvény megmondja, hogy mennyi a maximális osztálylétszám. Ha ezen belül 

bontani akarnak, az többletköltséget jelent. A egy 7. osztály helyett kettőt indítanak, akkor az 

állami normatíva nem lesz több, de plusz 5 millió kiadást jelent. Ha a maximális létszámot 

akár csak 1 fővel is meghaladják, akkor a bontást nem lehet megvétózni. A törvényben 

meghatározott létszámot az Oktatási Hivatal engedélyével lehet megnövelni 10 %-kal. Ha a 

csoportlétszám nem éri el a törvényi létszám 75 %-át, akkor elvesztik a kistérségi normatívát. 
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Javasolta, hogy mivel a óraszámok meghatározása matematika, az osztálybontásokat bízzák rá 

az iskola vezetésére úgy, hogy vegyék figyelembe a 2010. évi költségvetési rendeletet. Van a 

nem kötelező óra, amit azt jelenti, hogy a gyerek választhat, hogy a kötelező órán kívül 

milyen képzésben akar részt venni. A gyógytestnevelést is meg lehet szervezni, minimum 16 

fő szükséges, legalább heti 3 órában. A 16 főnek szakorvosi papírral kell rendelkeznie. 

Felvetődnek a szakkörök és a nem kötelező órák száma. Korábban a szakköröknél 15 fő volt a 

minimum létszám. Abban dönthet a testület, hogy mi az a minimum létszám, amellyel a 

szakkörök működését engedélyezni. Nem tartja szerencsésnek, hogy a délutáni szakköri 

foglalkozáson 4 gyerek vesz részt. Iskolai tantervet kell készíteni, ami tartalmazza 8 

évfolyamra vonatkozóan azt, hogy honnan indulnak, mit akarnak elérni, tartalmazza az 

óraszámot, az értékelést. Térjenek vissza az első osztály problémájára. Bő 1 éve előkerült, 

akkor a testület véleményezte a dolgokat. Ha 25-26 fő volna az osztálylétszám, akkor 

dönthetnének az iskolaotthonos ellátás bevezetéséről. 7,30 óra és 16 óra között felügyelet alatt 

volnának a gyerekek, nem kellene hazavinni az iskolai felszerelésüket. Nagyon sok a szociális 

problémával küzdő gyerek, nekik ez volna a legelőnyösebb. A pedagógusok szemszögéből a 2 

csoport a legjobb. A gyerek szempontjából az iskolaotthonos ellátás lenne a legjobb. A 

szülőkkel ez nem lett egyeztetve, a bevezetése nagyon rizikós, de a jövőre nézve javasolja a 

bevezetését. El kell küldeni az érintett pedagógusokat a megfelelő továbbképzésekre, a 

szülőkkel megbeszélve a PED programot módosítani kell. Neki az a javaslata, hogy ami 

óraszám a törvényben le van írva, ezeket figyelembe véve döntsön a képviselő-testület. A 

választható órákat döntések el a szülők. A heti órakeretet ne léphessék túl. Szeptember 20-ig 

bocsássák a hivatal rendelkezésére a PED program módosítását.  

 

Szél Miklós rámutatott arra, hogy nem ilyen egyszerű ez a történet. Pontosan 30 elsős van. 1 

olyan gyerek van, akinek szakértőnél van a papírja. Fő probléma az, hogy ha a kistérségi 

normatívát is le akarja hívni kell a 16 fő egy osztályba. Ha 1 osztályra számolnak, akkor a 

csoportbontás óraszáma köszönő viszonyban sincs. Ha az első osztály 26 fővel indulna, akkor 

mit csináljon? 

 

Csehné Kovács Judit igazgatóhelyettes hozzáfűzte, a legfrissebb joganyag 5-8 évfolyamon 

30 főt ír elő maximális létszámnak. Az osztálylétszámok tervezésnél az osztályismétlők 

számát figyelembe kell venni. Érkeztek olyan javaslatok, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet 

a tehetséggondozásra, fejlesztésre, illetve a felzárkóztatásra. Tavaly 26 elsős volt, a 

pedagógus a pedagógiai asszisztenssel együtt próbálta megoldani a feladatot. Egyre több 

gyereket kell szakértő elé küldeni, nevelési tanácsadóba, ahol felmérik a sérüléseket. Kérte, 

hogy amikor a képviselő-testület meghozza döntését, ezeket a szempontokat is vegye 

figyelembe. 

 

Szobota Lajos kifejtette, a Papp úr nem hiába jelezte, hogy gond és probléma van az iskola 

indításával kapcsolatban. Az is egy érdekes dolog, hogy a törvényi szabályozások most 

jönnek ki. Javasolta, hogy hagyják meg az iskola mozgásterét a létszám kialakítások 

tekintetében. A törvényi óraszámokat betartva döntse el a vezetés, hogyan indítja az 

osztályokat, illetve határozzák a heti órakeretet. Az Oktatási Törvényben foglaltakat 

maximálisan be kell tartani. Kérte a képviselő-testület döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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62/2010. (VIII. 23.) sz. határozat 

 

Tárgy: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda 

   Pedagógiai Programjának módosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai 

Programjának módosítását megtárgyalta, az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felhívja az iskolavezetés figyelmét, hogy a 2010/2011-es 

tanév kezdésének előkészítésekor maximálisan vegye 

figyelembe az Oktatási Törvény előírásait, a törvényi 

keretek között kerüljenek kialakításra az 

osztálylétszámok.  

 

A szervezendő szakkörök minimális gyermeklétszámát 

14 főben határozza meg.  

 

Határidő: augusztus 31. 

Felelős:     intézményvezető 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Hatodik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok 

    

Bartháné Béres Zsuzsanna elmondta, közel 12 éve csatlakoznak a BURSA HUNGARICA 

ösztöndíjpályázathoz. 5 Eft-tal támogatja az önkormányzat a felsőoktatásban tanuló fiatalokat. 

Javasolta, hogy az idén is csatlakozzanak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2010. (VIII. 23.) sz. határozat 

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási  

  Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 

  fordulójához 

 

Rudabánya Város Önkormányzata a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. 

évi fordulójához csatlakozik. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

csatlakozási szándékról a nyilatkozatot küldje meg az 

OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya részére. 

 

Határidő: szeptember 30. 

Felelős:     polgármester 
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Garan Árpád elmondta, érdekelné a lakosságot hogyan áll az új Coop bolt építése, illetve a 

városnappal kapcsolatban kért tájékoztatást. Szeretnének arról is tájékoztatást kapni 

szeptember hónapban, hogy milyen anyagi ambíciókkal adják át az új testület a várost. 

Szeretnék pontosan látni a hiány összegét. Javasolta, hogy a leendő polgármesterjelölteknek 

legyen egy nyílt televíziós vitájuk. 

 

Bartháné Béres Zsuzsanna tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottságnak a mostani ülésén 

az étkezés felülvizsgálata is napirendi pont volt. A bizottság megbízta, hogy üljenek össze a 

Szociális Szolgáltató Központ vezetőjével, valamint a Hivatal illetékes köztisztviselőjével és 

nézzék át az aktuális törvényi szabályozást. Ennek az eredményét még a választás előtt 

szeretnék letenni az asztalra. 

 

Orgován Róbert lakossági kérést tolmácsolt. A Kun Béla útról a Jókai útra folyó vizet 

kellene elvezetni, mert befolyik a portákra. A Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét 

kérdezte a munkaruha juttatással kapcsolatban. Miért van különbség a gyermekjóléti szolgálat 

és a családsegítés dolgozói között a juttatás mértékében. 

 

Szaniszló Judit válaszában közölte, más törvényi szabályozás vonatkozik a családgondozóra, 

mint a szociális gondozóra. Ebből adódik a különbség. 

 

Tarjányi Sándor rémhíreket hall a Művelődési Központ megnyert pályázatával 

kapcsolatban. Alá van-e már írva a támogatási szerződés? A következő évet nézve 

biztonsággal a 2 nyert pályázat megvalósítható-e? 

 

Papp András szerint szeptember, október, november hónapban nagyon sok növényt 

kiszednek a kertekből. A Kft 2 hetente hirdethetne növénylomtalanítást.  

 

Veres Lajos az iskola felújításából kikerülő hulladék anyagokkal kapcsolatban kérdezett. 

Korábban azt mondták, hogy a lakosság felé fogják értékesíteni a kibontott anyagokat. Olyan 

információval rendelkezik, hogy már van olyan képviselő, aki vitt el az anyagból. 

Feliratkoztak a lakosság részéről, de a mai napig senki nem vihetett el semmit. Várják a 

képviselő-testület döntését.  

 

Papp András megszólítva érezte magát. Bontási anyagot az építésvezető engedélyével vitte 

el, az építésvezető azt mondta, hogy semmi akadálya ennek. Ő jelezte a polgármester úrnak is, 

hogy szeretne a bontott palából elvinni. A kivitelező bontotta le és adta át neki. Ha a 

képviselő-testület megállapítja mennyi darabja, ő nagyon szívesen kifizeti. A bontási anyagot 

a képviselő-testület döntése alapján a Kft raktározza.  

 

Szobota Lajos elmondta, igaz, hogy a Papp úr jelezte, hogy majd szeretne az anyagból. 

Felhívta a kivitelező vezérigazgatójának és az építésvezetőnek is a figyelmét, hogy bontási 

anyagot csak a Kft vihet el. A Coop bont építésével kapcsolatban jelenleg információja nincs, 

illetve annyi, hogy a terület megvásárlásra került. A 20 Kw-os villamosvezeték földkábeles 

elhelyezését elkezdték terveztetni. A városnapi programról tájékoztatta a jelenlévőket.  

 

Dr. Sallai Árpád tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az állattartó elvitte a birkákat 

Alsótelekesre.  
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Szél Miklós közölte, az igazgatói megbízása augusztus 31. napjával megszűnik. A mai 

választáson Alsótelekes, Kánó és Felsőtelekes községek önkormányzatai 100 %-ban 

támogatták a kinevezését, de a rudabányai testülettől nem kapta meg a szükséges többséget. 

Megköszönte a szülők támogatását az elmúlt 20 év alatt. Köszönetét fejezte ki kollégáinak, a 

hivatal dolgozóinak, külön köszönte az aljegyző asszonynak az elmúlt évek alatt kifejtett 

munkáját. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést18,25 

órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

  


