
 1 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én,  

    du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 

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

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

   összesen: 7 fő. 

 

Tanácskozási joggal megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Csehné Kovács Judit mb. iskolaigazgató 

  Szabóné Dobi Andrea Szociális Szolgáltató Központ képviselője 

  Mega András Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 

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

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

megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendi 

pontjaira, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

N a p i r e n d : 

 

 T á r g y :        E l ő a d ó : 

 

1./ Beszámoló a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda  Csehné Kovács J. 

     végzett munkájáról       mb. igazgató 

 

2./ Beszámoló a polgármester 2011. I. félévében a Kazincbarcika  Szobota Lajos 

     és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási polgármester 

     Tanácsban végzett tevékenységéről 

 

3./ Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

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

    történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos polgármesteri jelentésében ismertette a lejárt határidejű határozatokat. Az 

elmúlt ülés óta június 01-én együttes ülést tartottak a 3 településsel, az iskolaigazgatói 

megbízást megerősítették. Áttekintették az iskolafelújítás kapcsán eddig felmerült 

költségeket, és tisztázták mennyivel kell Felsőtelekes önkormányzatának hozzájárulnia a 

költségekhez. Felsőtelekesnek hitelt kell felvennie, ennek az ügyintézése folyamatban van, 

ígérvényük szerint július hónapban fog realizálódni. Május 31. napjával zárult az első rövid 

foglalkoztatási program. Június 01-vel 58 ember került foglalkoztatásra. Igyekeznek 

mindenkit bevonni a közfoglalkoztatásba, mert 2012. január 01-től csak az kaphat bérpótló 

támogatást, akinek ebben az évben van legalább 30 nap munkaviszonya. Minden 

segélyezettnek kötelessége munkát keresnie, nem csak arra várni, hogy az önkormányzat majd 

biztosítja a foglalkoztatást. Nem biztos, hogy mindenkinek fognak tudnak munkát ajánlani. 

Az orvosi rendelő felújításán túl a parkosítási, fűvágási munkálatokat végzik, de vannak még 

hiányosságok. Kihelyezték az oszlopokra a virágokat. A fennmaradó létszámmal megoldják a 
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beszállított anyagok szétválogatását. Június hónapban a 2 intézményben megtörténik a 

ballagás, a mai nap folyamán lesz a tanévzáró ünnepség. Az óvoda épületének a műszaki 

átadása megtörtént. Jelenleg az udvar rendezését végzik. Amennyiben az ott lévő maradék 

törmelék elszállítása is megtörténik megkezdik az tereprendezést, a kerítés építését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgya:  Beszámoló a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda 

végzett munkájáról 

 

Előadó: Csehné Kovács Judit 

               mb. igazgató 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mindhárom település képviselő-testülete 

megtárgyalta  az előterjesztést. Olyan jellegű problémát nem vetettek fel, amelyben intézkedni 

kellett volna. A felsőtelekesi önkormányzat ülésén ő is részt vett. Felkérte a megbízott 

vezetőt, hogy amennyiben van szóbeli kiegészítése, tegye meg. 

 

Csehné Kovács Judit kiegészítésként a beszámolóhoz annyit fűzött hozzá, hogy ülés előtt 

kiosztotta a statisztikai adatokat tartalmazó kimutatást, mert az még nem állt rendelkezésre a 

beszámoló elkészültekor. Igyekeztek zökkenőmentesen végezni a munkát. Nem maradtak 

alatta az előző évek színvonalának. 

 

Szögedi Szabolcs szerint pár dolog kimaradt a beszámolóból, illetve kedvezőtlen ez az 

időpont a beszámoló elkészítésére. Már korábban is javasolták, hogy tegyék át augusztusra ezt 

a napirendi pontot. Kérdése: hány tanulócsoport működik az intézményben? Az igazolatlan 

hiányzások miatt 74 jelzést tettek, következmény lett-e a bírság kiszabása? Egy külön 

szakaszt gondolt a mérési, ellenőrzési rendszernek. Itt arra gondolt, hogy az országos, 

kistérségi viszonyításban ilyen az összehasonlításunk? Merre térünk el és mennyivel? 

Óralátogatások történnek-e? A szülők bemennek-e az iskolába? Ez esetleg hogyan változik? 

Nő vagy csökken? Érdekelné a belső dolgokkal kapcsolatban, hogy a fiatalabb korosztályból 

képzési igény jelentkezik-e most, pedagógiai szakvizsgára valaki szeretne-e jelentkezni? 

Esetleg a közoktatás vezetői képzést szeretné-e valaki elvégezni? Láthatják a beszámolóból, 

hogy közel 20 milliós támogatás érkezett az iskolába különböző pályázatok által. Arra lenne 

kíváncsi, hogy ha esetleg ez a 20 millió nem fog rendelkezésre állni, akkor ez a közel 20 

milliós támogatás az önkormányzat nyakára fog hárulni, vagy folytatódik ez a program? 

Ezeket a plusz támogatásokat az iskolából hány tanuló vette igénybe és hány pedagógus 

részesült belőle? Végezetül érdekelné, hogy mennyi a településről eljáró általános iskolai 

tanulók száma? 

 

Csehné Kovács Judit válaszában elismerte, hogy minden évben problémát okozott a 

beszámolónak a tanévzáráshoz közeli időszaka. Most ő kérte, hogy tárgyalják meg június 30-

ig, mivel a megbízatás eddig tart. Megköszönte a kérdéseket. Már most a tanévzárón is 

nagyon sok olyan tény és adat fog elhangzani, ami a beszámolóban még nem szerepel. A 

tanulócsoportok száma 13 Rudabányán, Felsőtelekesen 8 tanulócsoport van + a napközi. Az 

igazolatlan hiányzásoknak az óraszámai már a statisztikában olvashatóak. Hiányzás esetén 

egyszerre 3 helyre küldik meg a jelzésüket. Szabálysértési eljárás már 10 igazolatlan után 

indul. Minden esetben megkapták a visszajelzést a Hivataltól. Amelyből iszonyatosan sok 
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problémájuk volt, az az 50 órát meghaladó igazolatlanul hiányzó gyermek esetében az eseti 

gondnoki feladatok ellátása. Rudabányán 9 fő volt, Felsőtelekesen 1 fő. Ezen feladatok 

figyelemmel követése nagyon szigorúan megtörtént. Ismert az a tény is, hogy ki lehet eseti 

gondnok. Nagyon egészségtelen dolog és iszonyatos munka az eseti gondnokság. 3 esetben 

került sor osztályozó vizsgára, mert a hiányzás mértéke meghaladta a 250 órát. Ez nagyon 

pontos adminisztrációt, pontos visszaellenőrzést követel. Arról, hogy a kiszabott pénzbírságot 

hogyan tudják behajtani, arról nincs információja. A mérési, értékelési rendszer valóban 

kimaradt az anyagból. A nevelőtestülettel az egyik nevelési értekezleten foglalkoztak ezzel a 

témával. Összehasonlították az eredményeket az országos átlaggal, a kistérségi falusi iskolák 

viszonylatával. A jövőre nézve vannak terveik a fejlesztésre vonatkozóan. A szülői érdeklődés 

sokszor több is mint kellene. Erre vonatkozóan igyekeztek szabályokat kidolgozni. Tartottak 

nyílt tanítási napot, szülői értekezletet is. A nyílt tanítási napokon szép számmal jelentek meg 

szülők, a felsőtagozat esetében gyérebb volt az érdeklődés. Be tud számolni olyan szülői 

értekezletről, ahol 2 szülő kivételével mindenki jelen volt. A leendő elsősökről beszél most, 

illetve azok szüleiről. Meg tudták beszélni az iskolaotthonos tanítás jövőbeli elképzeléseit. A 

képzéssel kapcsolatban még nem jutottak el arra a pontra, hogy közösen megbeszéljék. 

Véleménye szerint vannak fiatalabb kollégák, akik hajlandóságot mutatnak a tanulásra. 

Szakvizsgára való előkészítőről még nem beszéltek, a közoktatás vezetőire ő már beadta a 

jelentkezését. A továbbképzési tervet el kell készíteni, nem egy évre, hanem több évre előre 

láthatólag, ebben arra fognak törekedni, hogy a fiatalabb korosztályt, az egyszakosokat 

beiskolázzák. Az IPR támogatás 20 millió forintja valóban sokat jelent, sokat segít rajtuk. 

Ennek az összegnek több mint a fele fordítódik a gyermekekre. Az idén is sikerült olyan ütős 

programokat szervezniük, amelyeket e nélkül a fedezet nélkül nem valósulhatott volna meg. 

Voltak színházban, moziban, kirándulásokon a gyerekek, nagyon jól sikerült a dobsinai 

kirándulásuk. Egyéni felszereléseket, könyveket, ruhaneműket, cipőket szereztek be részükre. 

Az óvodába is nagyon sok fejlesztő eszközt, tájékot tudtak vásárolni. A finanszírozási oldala 

az IPR-nek egyre rosszabb. Elindul a program szeptemberben, nekik teljesíteniük kell a 

pályázatban foglaltakat, összeállítják a munkatervet, pénzük gyakorlatilag azonban csak 

decemberben volt. Volt egy pár hetük arra, hogy elköltsék a pénzt. A második félévben is 

ugyan ez volt. A kisebb összegű kiadásokat, ami nem került pénzbe, azokat igyekeztek 

idejekorán elvégezni. A jövőben is fognak pályázni, a napokban fog megjelenni a pályázati 

kiírás. Az iskolafelújítás kapcsán 5 éves kötelezettségük van a programban történő 

részvételre. A pályázatban mérsékeltebb létszám szerepel. Jelenleg 200 fő volt bevonva a 

programba, a pályázatban 75 fő szerepel. A telekesi csoportokat lehetőség szerint együtt 

szeretnék tartani. Az alsótagozat és az óvodák viszonylatában tudják teljesíteni a programot. 

Az IPR valóban nagyon jó, de iszonyatosan sok munka van vele. Ha nem lenne nem tudnának 

színházba, moziba menni, kirándulásokat szervezni. Az egyéni fejlesztő eszközöket a 

gyerekek nem igazán becsülik meg, ezért inkább a közösségi programokat célozták. Az erdei 

iskola programjukat jelentősen meg tudták támogatni. Az eljáró tanulókról nincs pontos 

információja, 8 fő ingadozás volt a tanév elején beiratkozottak létszámához viszonyítva. Ezen 

gyerekek többsége családi költözés miatt iratkozott át más intézménybe. Természetesen van 

tudomásul olyan gyerekekről is, akiket kazincbarcikai iskolába iratnak a szüleik. Ismerete 

szerint ez a szám 10 alatti. A pontos adatokra vonatkozóan nem végzett kutatást. A mostani 

elsősök közül 1 fő iratkozott Szendrőbe. 

 

Vaszily Csaba véleménye szerint az ülés előtt kiosztott statisztikai kimutatás igazából nem 

sokat árult el nekik. Ha össze tudták volna hasonlítani az országos, kistérségi vagy esetleg a 

tavalyi statisztikával, akkor sokkal többet mondana. A pedagógus képzéssel kapcsolatban nem 

találta az anyagban, hogy a szakos oktatás elérését hogyan kívánják megoldani. Hiányolta a 

beszámolóból a délutáni, nem kötelező elfoglaltságok felsorolását. Figyelembe lettek-e véve a 
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gyerekek, szülői igények? Egy ilyen beszámolóban talán helye lett volna annak is, hogy az 

intézmény milyen bevétellel és kiadással gazdálkodik. 

 

Csehné Kovács Judit elmondta, valóban nem hozott összehasonlító statisztikát. A kimutatott 

hiányzási napok nem teljesen mérvadóak. Az előző években is hasonló volt ez a szám. 

Jelenleg szakosított pedagógus képzés 1 esetben folyik. Gyógypedagógus képzésre jár egy 

kolléga. A délutáni fejlesztő foglalkozásokat nem venné egy kalap alá. Nincsenek nem 

kötelező foglalkozások, mivel nincs rá előirányzatuk. A délelőtti tanórák keretében elvégzik a 

fejlesztő foglalkozásokat. Gondol itt a játékos matematikára, vagy az informatikára. Plusz 

foglalkozások 1-2 esetben voltak középiskolai előkészítő jelleggel matematikából, magyarból. 

Volt tömegsport és informatika szakkör. Az előző felmérés szerint a nyelv az ami érdeklődést 

vált ki a matematika, a testnevelés és az informatika mellett. A bevételek és kiadások 

alakulásáról intézményi szinten azt tudja mondani, hogy kb. 228,5 millió forint az éves 

költségvetésük, féléves szinten 114 millió, amelyből 15 %-ot vissza kell tartani, ez 98 millió 

forint körüli teljesítést jelenthet. Nagyjából tartották ezt a kiadási összeget. Pontos adatokat a 

féléves beszámolókor láthat a képviselő-testület. 

 

Papp András 1-2 dolgot észrevételezett. Ez az időszak a tényidőszak lezárása, mert 

szeptembertől más felállásban fognak dolgozni, kevesebb telephelyen, kevesebb osztályokkal 

fognak működni. Várhatóan júliusban megjelenik az új oktatási törvény. A telekesi 

intézménybe 154 gyerek jár, az állami normatívához összesen 8 milliót kellett hozzátenni. 

Rudabányán 328 gyerek van, itt 100 milliót kell hozzátenni a működéshez. Javasolta, hogy a 

következő tanév nekiindulásánál elmélkedjenek el azon, hogy mi okozhatja azt, hogy 5-ször 

annyi a normatíva hiánya Rudabányának, mint Felsőtelekesnek. Az induláshoz megfelelő 

Pedagógiai Programmal kell rendelkezni. Az augusztusi ülésen a 4 képviselő-testület közösen 

tárgyalja meg a tanév indítását. Augusztus 15-ig szükséges benyújtani a módosításokat, 

gondol itt a PED programra és az SZMSZ-re. Ki kell dolgozni a csoportlétszámokat, a 

tantárgyi óraszámokat. Ha a 226 főt elosztják a 14 tanulócsoporttal, akkor 16 fős lesz egy 

csoport. Akár 10 tanulócsoport is belefért volna az előírásba. Szerinte még több erőbedobással 

kell nekikezdeni a tanévnek. 

 

Szél Miklós véleménye szerint, ha augusztus 15-én kezdenek el ezekkel a dolgokkal 

foglalkozni, akkor már régen rossz. A felsőtagozat esetében elgondolkodtató, hogy a 

kulcstantárgyakból képesség szerint szedjék szét a gyerekeket. Amit kínálnak az pénzbe is 

kerül. Egy fél pedagógus álláshelyet elvisz az ebédeltetés. A felsőtagozaton évfolyamonként 2 

csoporttal számolhatnak. Esetleg a jövő héten egy rendkívüli ülés keretében az előkészítést el 

lehet kezdeni. 

 

Hadobás Sándor megállapította, hogy az írásban kiadott anyag, a képviselők által felvetett 

kérdésekre adott válaszok meggyőzték őket arról, hogy megfelelő színvonalú oktató-nevelő 

munka folyt az intézményben. Az iskola és az óvoda meghatározó szerepet játszott a 

települési rendezvények megszervezésében, részvételében. A gyermekek a fő használói a 

művelődési háznak. A március 15-i ünnepi műsor készítésénél is láthatta, hogy milyen 

felkészültek a pedagógusok. Amikor meg van a szakértelem, a tudás, a gyermekek affinitása 

is szükséges a színvonalas műsorok elkészítéséhez, előadásához. Az óvoda műsorai közül 

néhányat maga is látott, legutóbb az anyák napi rendezvény volt az emlékezetes. Az iskola és 

az óvoda a maga módján mindent meg tett azért, hogy hozzájáruljanak a városi élet szebbé-

jobbá tételéhez. Egyre több gyerek látogatja a könyvtárat, teleházat, a múzeumban igénybe 

veszik a kínálkozó lehetőségeket.  
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Szobota Lajos véleménye szerint kizárt az, hogy júliusban legyen oktatási törvény. 

Szeptember, október hónapra várható. Megvan a törvény koncepciója, de az is folyamatosan 

változik. Hallott már olyan hírt is, hogy az állam 100 %-ban átveszi az oktatást. Az évet el 

kell kezdeni, de ahhoz, hogy dönteni tudjanak elő kell készíteni a dolgokat. Legkésőbb 

augusztus 05-re készítsék elő az anyagokat, hogy időben tudjanak dönteni.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2011. (VI. 24.) sz. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Gvadányi József Általános Iskola 

  és Óvoda végzett munkájáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda végzett 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az új tanév 

kezdéséhez szükséges szabályzatokat, iratokat készítse 

elő.  

 

Határidő: augusztus 5. 

Felelős:     intézményvezető 

 

Második napirendi pont tárgya: Beszámoló a polgármester 2011. I. félévében a 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsban 

végzett tevékenységéről 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta, kérte, hogy akinek 

kérdése, hozzászólása van, tegye meg.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2011. (VI. 24.) sz. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a polgármester Kazincbarcika és  

  Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistér- 

  ségi Társulásban, 2011. I. félévében végzett 

  tevékenységéről 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Beszámoló a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskör-

zete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban 

végzett tevékenységéről készült előterjesztést megvitatta 

és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

Szobota Lajos elmondta, szükségessé vált a Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása. Ezt minden testületnek minősített többséggel el kell 

fogadnia. A törvényi változások miatt került sor a megállapodás módosítására. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2011. (VI. 24.) sz. határozat 

 

Tárgy: A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

  Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 

  Megállapodásának módosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosítását tartalmazó előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosításaival egyetért és az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 

 

Jelen Megállapodás valamennyi társult önkormányzat 

közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-

testülete határozatának meghozatalával válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Szobota Lajos elmondta, az iskolák átszervezési is megtörténik szeptembertől, ezért a 

közoktatás-fejlesztési tervet is felül kell vizsgáltatni. Kazincbarcikán megszűnik a Jókai, 2 
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óvodát, iskolát egyházi kezelésbe adnak. Zádorfalva Szuhafő szétvált, Rudolftelep 

csatlakozott Kurityánhoz, Zádorfalva Ormosbányával társult, Szuhafő pedig Ragály-Trizs 

társuláshoz csatlakozott.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2011. (VI. 24.) sz. határozat 

 

Tárgy: A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

  Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi 

  Közoktatás-fejlesztési Intézkedési Terv 2008- 

  2013 felülvizsgálata 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Közoktatás-fejlesztési Intézkedési Terv 2008-2013 

felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést 

megtárgyalta, azt a határozat mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

A Kistérségi Közoktatási-fejlesztési Intézkedési Tervnek 

(2008-2013) a fenti felülvizsgálata az érintett részek 

kivételével, változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

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

Önkormányzati Társuláshoz jelenleg 130 település tartozik. Bánréve, Boldva, Borsodszirák 

települések szeretnének csatlakozni a társuláshoz. Szükséges erről határoznia minden 

tagönkormányzat képviselő-testületének, illetve el kell fogadni a Megállapodás módosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2011. (VI. 24.) sz. határozat 

 

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékke- 

  zelési Önkormányzati Társuláshoz való csatla- 

  kozás elfogadása, Társulási Megállapodás mó- 

  dosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta 

Bánréve, Boldva, Borsodszirák 
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Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozását. 

 

A Képviselő-testület elfogadta a Társulási Megállapodás 

módosítását a 2009. évi CIX. tv. 22. §-a szerint. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról a 

Társulást értesítse. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős:      polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, olyan kéréssel fordul a rudabányai Jobbik Alapszervezete az 

önkormányzat felé, hogy egy kopjafát szeretnének felállítani az ülő nő szobra mellé. A 

kopjafa állításának költségét ők vállalják, a városnapot szeretnék felavatni. Hozzájárul-e 

ehhez a képviselő-testület? 

 

Szél Miklós arról szeretne információt, hogy milyen szöveg kerül a kopjafára. A közízlésnek 

mindig feleljenek meg, a célt szépnek és jónak tartotta. 

 

Szobota Lajos megállapította, hogy elviekben hozzájárulnak a kopjafa állításához a szöveg 

pontos ismeretében.  

Az ülés elején mindenki képviselő-testületi tag kapott egy anyagot, amely 

energiakorszerűsítésről szól. Konkrétan az iskola fűtéskorszerűsítését céloznák meg, jelenlegi 

információi szerint nem ütközik a jelenlegi fejlesztési programmal. Kérte a testület tagjait, 

hogy a következő ülésre nézzék át az anyagot. 

 

Papp András véleménye szerint az előző évek tapasztalata az, hogy a Kft. önkényesen végzi 

a fűnyírást, parkosítást. Nem tudja, hogy neki szól-e, hogy ő ott lakik, de ebben az évben még 

nem vágták le a Bajcsy utat. Volt már szó a parkosítások meghatározásáról. A hivatal 

dolgozza ki térképen jelölve a feladatot. Emberek vannak, gépek vannak a feladathoz. Most 

már azt kell mondania, hogy szándékosan nem vágják le feléjük a füvet. Tájékoztatást kért a 

polgármester úrtól, régóta nem látják Szaniszló Juditot, a Szociális Szolgáltató Központ 

vezetőjét. Vannak-e változások a központnál, mert neki nincs információja. 

 

Szobota Lajos ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a fűnyírás dolgában lépni fog. Szaniszló 

Juditról nincs különösebb információja, jelenleg táppénzen van. Az intézmény vezetésével 

Szabóné Dobi Andrea van megbízva, illetve ő helyettesíti a vezetőt. 

 

Papp András nem tudja, mint tartalmaz az intézmény SZMSZ-e, de tartós akadályoztatás 

esetén új vezetőt kell megbízni. Kérte a jegyző urat, hogy nézzen utána az SZMSZ-nek. 

 

Vaszily Csaba kérdezte, hogy a rendezvényekről készült felvételeket nem lehetne-e levetíteni 

a helyi csatornán? A múlt alkalommal is szóvá tette a kátyúkat. Esőben nagyon sok 

kellemetlenséget okoznak. A mezőgazdasági út és a szőlők aljába tervezték áteresz beépítését. 

Az ott lévő tulajdonosok azt is felajánlották, hogy a munkába besegítenek. 

 

Szobota Lajos válaszában kifejtette, a városi televízió június 01-vel indult újra, Kincs László 

kezeli, az ő cégének az engedélyével működik. Most jelenleg is egyenes adásban megy ki a 

testületi ülés. Természetesen ugyan úgy fogják vetíteni az eseményekről készült felvételeket, 
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ahogyan eddig is. Az Ady úti kátyúzást már ő is jelezte az ügyvezető felé, kérte az 

intézkedést. A mezőgazdasági útnál az áteresz építését mindenképpen megoldják. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos a nyílt ülést 15,40 órakor bezárta, a 

munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

     


