Jegyzőkönyv
Készült: Rudabánya Város, Felsőtelekes-Alsótelekes-Kánó községi Önkormányzatok 2011.
augusztus 29-én, du. 13,00 órától megtartott rendkívüli együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak: Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Hadobás Sándor,
Papp András, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok,
összesen: 7 fő
Felsőtelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Fecske Sándor polgármester, Orosz Sándor,
Kovács Béla, Orehóczki István tagok,
összesen: 4 fő,
Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Bodnár Tibor polgármester, Kiss Sándorné, Dékány Dezső,
Tóthné Forgács Katalin, Varannai Gyöngyi tagok, összesen: 5 fő,
Kánó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Gyenesné Garan Edina polgármester, Kovács József, Kiss Ágnes
Kövesdi Béláné tagok, összesen: 4 fő.
Tanácskozási joggal meghívott az ülés teljes időtartamára:
Dr. Sallai Árpád Rudabánya Város címzetes főjegyzője
Kenézné Fóris Hilda Felsőtelekes körjegyzője
Csehné Kovács Judit igazgató
Szobota Lajos köszöntötte az együttes ülés minden résztvevőjét, a tanácskozási joggal
meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, a nyílt ülést
megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjára, melyet a jelenlévők az alábbiak szerint
fogadta el:
Napirend:
Tárgy:
1./ A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai
Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Előadó:
Csehné Kovács J.
igazgató

Csehné Kovács Judit köszöntötte a képviselő-testület polgármestereit, a testületi tagokat.
Mindenkitől elnézést kért, hogy csak késve tudta kiküldeni az előterjesztést. Jelenleg a
rudabányai iskolában 20 pedagógus van, a telekesiben 5 fő. Köztudott, hogy Felsőtelekesen
csak az alsótagozat marad 4 tanítóval + a napköziotthonos pedagógus alkalmazása, amelyet a
felsőtelekesi önkormányzat biztosít. A Napsugár tagóvoda esetében marad a személyzet, 3
óvónő, akik közül az egyik Munkaügyi Központos támogatással van foglalkoztatva. A
rudabányai óvodánál az egyik kolléga nyugdíjba vonul, október 15-től tölti a felmondását,
ezáltal visszaállítódik a 8 órás foglalkoztatás. Jelenleg a gyógypedagógus álláshely nem
betöltött. Felsőtelekesen van 2 gyerek, akik szegregált csoportba tartoznak. Szükség lenne 2
gyógypedagógus alkalmazására, de egyenlőre eggyel is beérné. A Pedagógiai Program
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módosítását illetően jelen állás szerint azokat a módosításokat készítették elő, amelyek a
szeptemberi évkezdéshez szükségesek. Mind a PED program, mind az SZMSZ módosítása
egy nagyobb lélegzetvételű dolog. ÖKO iskolát szeretnének működtetni, az elkövetkezendő 5
évben ezt meg kell valósítani. A székhelyintézményben 10 normál osztályt indítanak, az
iskolaotthonos oktatás indítása az 1-2 évfolyamon indul, 1 sajátos nevelési igényű osztály
lesz, + a napközi. A Bóbita óvoda 4 vegyes csoporttal, a Napsugár óvoda 2 vegyes csoporttal
indul. A szervezeti felépítésnél annyi a módosítás, hogy belépnek a munkaközösség vezetők,
mert a vezetők távollétében ők a helyettesek. Név nélkül dolgozták ki a szervezeti felépítést,
azért, hogy ha személyi változás történik, de kelljen változtatni. A mindennapos testnevelés
nagyon fontos a PED programban. A nevelő-oktató munkát segítő eszközök jegyzéke
vonatkozásában most van folyamatban az új eszközök leltárba vétele, ez a későbbiekben kerül
be a PED programba. Az SZMSZ-ben módosították az iskola adatait, a bélyegző használatát,
illetve, hogy a vezetőt megbízzák, nem kinevezik. Az iskola munkarendje kiegészül az
iskolabusz megjelölésével. Megszületett a szerződés az Eurotours vállalkozóval. Az alapító
okiratba bele kell foglalni az iskolabusz szolgáltatást. A rudabányai iskolában megtörtént a
tanulócsoportok kialakítása, eleget tettek annak a kitételnek, hogy a felsőtelekesi gyerekeket
egy csoportban tartsák, illetve a szükséges létszám kialakításához rudabányai gyereket
csoportosítottak át. Nagy körültekintést igényel a nyelv oktatása. 3 bontást kell
végrehajtaniuk, kérte, hogy 8 főnél bonthassanak. A jövő évben megpróbálnak arra törekedni,
hogy kettes bontás legyen. A számítások szerint 183 óra a kötelező órák száma, 18 a nem
kötelező, a csoportbontásokra tervezett létszám 15 fő. 5-8 évfolyamon magyarból és
matematikából haladó és felzárkózó csoportot alakítanak ki, így a képességeknek megfelelően
tudják biztosítani az oktatást. 235,5 órára jött ki az össz óraszám, ez osztályokra számítva
338,5 óra. Ez alatta marad a PED program megalkotásakor meghatározottnak. A felsőtelekesi
óraterv készítésekor az informatika és a nyelvoktatás problémája merült fel. Személyi okok
miatt a nyelvoktatást a negyedik osztálytól végzik. Így 96,5 órára kerekedett ki az összes
óraszám hetente.
Szögedi Szabolcs kérdezte, miért most kerül ez a téma szóba? A rudabányai testület teljes
egyetértéssel augusztus 5-i időpontot hagyott jóvá ennek a témának a tárgyalására. Augusztus
5-én kellett volna erről beszélhetni. Az egész iskola működésének áttekintésére jó pár órát rá
kellene szentelni. Nem érzi a lojalitást a 4 önkormányzat felé a vezetőtől. A közoktatási
törvény előírja, hogy a fenntartóval való együttműködés jegyében a nevelési-oktatási
intézmény vezetője a fenntartó által meghatározott időpontig elkészíti a kötelező órabeosztást,
azt megküldi a fenntartónak. Innen lehetett volna indulni a nem kötelező órák felé. A
fenntartó és az intézményvezető közösen áttekintik az órabontást, majd biztosítják az
ellátatlanul maradt feladatok végrehajtását. Ez nem történt meg.
Csehné Kovács Judit válaszában kifejtette. a kötelező óraszám adott, a nem kötelező órák
vonatkozásában lehet variálni, amit választhat a gyermek, illetve a szülő. Előzetes szülői
felmérést végeztek erre vonatkozóan még márciusban. A tantárgyfelosztás megszületett,
folyik az órarend készítése.
Szögedi Szabolcs közölte, pedagógusokra lebontva szerette volna látni az egészet.
Papp András szerint jogos a képviselő társa felvetése. Szerinte így nem jó a PED program
módosítása, mert más az iskolaotthonos oktatás óraszáma. Az első osztályban 20 óra a
kötelező, a többi nem. Ebben nem jelenik meg pluszként a testnevelés, azt is be kell írni, hogy
meddig tart az iskolaotthonos oktatás. Minden intézmény nyitvatartási idejét meg kell
határozni. Ez függ az intézmény nyitvatartási idejétől, a pedagógusok munkaidejétől, illetve a
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kisegítők munkaidejéből. Szerette volna látni, hogy az iskolaotthonos oktatás hogyan épül fel.
Ennek az óraszámát hiányolja. Ebben kell szerepelnie a plusz 2 óra testnevelésnek. Nagyon
restelli, hogy nem a felsőtelekesi tendenciát veszik át, hanem fordítva.
Dr. Sallai Árpád kifogásolta, hogy a képviselő urak, akik egyben pedagógusok is, miért nem
az előkészítés során teszik meg a javaslataikat, miért csak itt, az együttes ülés keretében?
Csehné Kovács Judit válaszában hangsúlyozta, az iskolaotthonos oktatás dolgait az SZMSZ
41. oldalán találják. A telekesi informatikaoktatással kapcsolatosan rámutatott arra, hogy
felépült egy szép intézmény, csak nincs benne informatika terem. Ez vezetett ahhoz a
döntéshez, hogy az 1-2. osztályban nem foglalkoznak az informatika oktatással. Ez kollektív
döntés volt. Ami a munkarendet illeti; ne neki kelljen most mindent pótolni, ami már évek óta
így szerepel a programban. Kérte a képviselő-testületek türelmét. Nagy horderejű változások
lesznek törvényi szinten. A személyi kérdések is függőben voltak, napról napra változtak a
feltételek, ezért nem tudott korábban tantárgyfelosztást készíteni. A környezetvédelem a
kötelező órák között van. Az ÖKO iskola kialakítását vállalták a pályázatban, ezért szerepel
kiemelten a programban.
Szél Miklós igazgatóhelyettesi minőségében 2 dolgot mondott. Agyon szabályozhatják a
nyitvatartást, de szerinte ami működik azt ne kezdjék el szabályozni. A kinti intézményekben
azt tapasztalta, hogy senki nem nézte meg az óráját, amikor plusz rendezvény volt. Lehet
készíteni júliusban tantárgyfelosztási tervet, de nem sok értelme van, hiszen azóta már az 50.
variáció van. A tantárgyfelosztás sarkalatos kérdése, hogy milyen anyagiakban kerül.
Alapesetben sok 10 millió forint hiányzik az oktatásból. 140 millió forint bevételhez képest
230 millió a kiadás. A törvény előírja a kötelező órákat, illetve vannak választhatóak. Ha a
szülők azt szeretnék, hogy kínai nyelvet oktassanak és van szakemberük erre, fel fogják
kínálni. Jelen számítás szerint amit kötelező finanszírozni, azon az óraszámon belül vannak. A
bontásokkal el sem mentek a maximumig. A tantárgyfelosztást meg fogják kapni az
önkormányzatok.
Papp András javasolta, hogy ezekről a számokról ne vitatkozzanak. A legutóbbi testületi
ülésen elhangzott dolgokat jegyző úr nem jegyezte meg. Van a felsőtelekesi óvoda-iskola,
ennek van egy bevételi normatívája és van egy kiadási oldala, amit a 3 település finanszíroz.
A felsőtelekesi intézményben felmerült többletköltséget a 3 képviselő-testület
gyermekarányában osztja szét. A rudabánya óvoda esetében felmerülő többletköltséget a
rudabányai képviselő-testület finanszírozza. A rudabányai iskola felső tagozata fogadja a 4
település 5-8 osztályos gyermekeit. Amikor kiderül, hogy mennyibe kerül az oktatás, azt
hozzá kell tenni, szét kell osztani. Mikről lehet dönteni? Lehet dönteni bizonyos feltételekről,
szervezeti felépítésről, lehet óraszámokban dönteni. Arról, hogy a nem kötelező órákat
hogyan lehet indítani. Szakköröket milyen létszámmal, mennyit engednek. Mondhatják, hogy
van 20 órás keret, minimum 16 gyerekkel indulhat. Kérhetik azt, hogy oktassanak kínai
nyelvet, de ez többlet költség, többlet kiadás. Ezen döntések alapján fogják 2012 április végén
az idei tanév költségeit felosztani. Minden pénzbe kerül, azonban ha minden feltételnek meg
szeretnének felel, akkor ezt az órakeretet biztosítani kell.
Fecske Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy azért választottak iskolaigazgatót, hogy a
szakmai részét helyesen állítsák össze. Tudták azt, hogy amikor bekerült a felsőtelekesi
felsőtagozat Rudabányára, lesznek problémák, de azokat meg kell oldani. Kérte, hogy mindig
a lényeget beszéljék, ne beszéljenek el egymás mellett. Minden negatívum ellenére azt
beszéljék meg, hogy hogyan jöhetnek ki jól ebből a dologból.
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Szobota Lajos rámutatott arra, hogy egy javaslat van előttük a PED program módosítására,
valamint az SZMSZ módosítására. Ezek a javaslatok nem tartalmaznak plusz kiadási igényt
az önkormányzatok felé. Az alapvető dolgokat biztosítani szükséges. A maga részéről
javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést. Kérte a képviselő-testületek döntését.
Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
20/2011. (VIII. 29.) Alsótelekes Kt. határozat
Tárgy: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Gvadányi József Általános Iskola és
Óvoda Pedagógiai Programjának, valamint Szervezeti és
Működési
Szabályzatának
módosítást,
azt
az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Kánó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
32/2011. (VIII. 29.) Kánó Kt. határozat
Tárgy: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Kánó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Gvadányi József Általános Iskola és
Óvoda Pedagógiai Programjának, valamint Szervezeti és
Működési
Szabályzatának
módosítást,
azt
az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Felsőtelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
75/2011. (VIII. 29.) Felsőtelekes Kt. határozat
Tárgy: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
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Felsőtelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Gvadányi József Általános Iskola és
Óvoda Pedagógiai Programjának, valamint Szervezeti és
Működési
Szabályzatának
módosítást,
azt
az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
72/2011. (VIII. 29.) Rudabánya Kt. határozat
Tárgy: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Gvadányi József Általános Iskola és
Óvoda Pedagógiai Programjának, valamint Szervezeti és
Működési
Szabályzatának
módosítást,
azt
az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.
Szobota Lajos elmondta, szükségessé válik az intézmény alapító okiratának módosítása is,
belekerül az iskolaotthonos oktatás az 1-2. évfolyamon Rudabánya esetében, változott a
törvény szövege a szegregált oktatás vonatkozásában, ez is pontosításra kerül, valamint
kibővül az iskolabusz üzemeltetésével. Kérte a képviselő-testületek döntését.
Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
21/2011. (VIII. 29.) Alsótelekes Kt. határozat
Tárgy: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Gvadányi
József Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosítását.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kánó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
33/2011. (VIII. 29.) Kánó Kt. határozat
Tárgy: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
Kánó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Gvadányi
József Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Felsőtelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
21/2011. (VIII. 29.) Felsőtelekes Kt. határozat
Tárgy: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
Felsőtelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Gvadányi
József Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
73/2011. (VIII. 29.) Rudabánya Kt. határozat
Tárgy: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Gvadányi
József Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosítását.
Felhívja a polgármestert, hogy a módosításról a Magyar
Államkincstárt értesítse.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirat módosítását a jegyzőkönyv 2.
sz. melléklete tartalmazza.
Más kérdés, napirend nem hangzott el, Szobota Lajos Rudabánya polgármestere az együttes
ülést 14,30 órakor bezárta.

K. m. f.

Szobota Lajos
Rudabánya
polgármestere

Fecske Sándor
Felsőtelekes
polgármestere

Dr. Sallai Árpád
Rudabánya címzetes főjegyző

Gyenesné Garan Edina
Kánó
polgármestere

Bodnár Tibor
Alsótelekes
polgármestere

Kenézné Fóris Hilda
Felsőtelekes körjegyző
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