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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én, du. 

    14.00 órától megtartott nyílt üléséről. 

 

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

    Papp András, Szél Miklós, Vaszily Csaba tagok, összesen 6 fő. 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Szabóné Dobi Andrea mb. intézményvezető 

  Takács Csaba Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető 

  Mega András RNKÖ elnök 

  Csehné Kovács Judit int. vez. helyettes 

 

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. Szögedi Szabolcs késését jelezte. 

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 Szociális Szolgáltató Központ munkájáról   Szabóné Dobi A. 

          mb. intézményvez. 

 

2./ Beszámoló a helyi szociális feladatok ellátásáról   Dr. Sallai Árpád 

          címzetes főjegyző 

 

3./ Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának Szél Miklós 

     és PED programjának módosítása     ig. helyettes 

 

4./ 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. 

Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket, hogy nyert a testvérvárosi kapcsolatok erősítésére 

benyújtott Uniós pályázat 19.000 euró értékben. Május hónapban a Start munkaprogram 

keretében foglalkoztak a település csapadékvíz elvezetésével, illetve belterületi utak 

felújításával, illegális hulladéklerakók felszámolásával. Az Ady és a Gvadányi úton a 

csapadékvíz elvezető árkok takarítási folyamatban van. A munkálatok itt lassan befejeződnek, 

ezért az egyik brigádot át fogják tudni irányítani a piactér kialakítására, a másik csapatot 

pedig a József Attila utcára. Az óvoda udvarán is meg kellett oldani a csapadékvíz 

elvezetését. A tenisz pályánál felújítják a kerítést. Folyamatosan végzik a parkosítási, 

fűkaszalási feladatokat. Tervezik a Dr. Görgő Tibor úton, a József Attila úton, valamint a 
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Zöldfa utat a Kelecsényi úttal összekötő részen az utak kiépítését, felújítását. Folynak az 

előkészítő munkálatok. A nyomvonalak kijelölése megtörtént. Elvégezték a varroda épületén 

a stablon deszka cseréjét, azt le is festették. A Kft befejezte a sportpálya fűtéskorszerűsítését. 

A Start munkaprogram keretében lehetőség van dologi kiadásokra is. Ezen belül beszerzésre 

került egy 12 t Iveco teherautó. Ehhez a billencs autóhoz tartozik egy hótoló, illetve a plató 

lecserélésével folyékony és szilárd szóróanyag kihelyezésére nyílik lehetőség. Vásároltak egy 

2,5 t úthengert és egy padkahengert, valamint egy 2 tonnás billencs teherautót is. A 129 fős 

Start munkaprogram mellett a múlt hét péntektől beindult 20 fővel a vasutas program, mely 

október 30-ig tart. A hatályos jogszabály szerint a bérkifizetésnek minden héten eleget kell 

tenni, az állam nem rendelkezik azonban azzal a rugalmassággal, hogy a fedezetet minden 

héten biztosítsa. Ezt saját erőből kell megoldani. Az elmúlt héten pénteken Dobsinán voltak 

egy rudabányai delegációval, illetve a Német Kisebbségi Önkormányzat delegációjával. 

Tovább kívánják építeni a kapcsolatokat a kultúra, az oktatás és a sport területén. A 

munkanélküliek száma ott is jelentős, illetve hasonló gazdasági helyzetben vannak ők is.  

 

Papp András hívta fel a figyelmet arra, hogy a 2 hónappal ez előtti ülésen felvetette azt, hogy 

a temetőbe hordják a kommunális hulladékot. Tegnap a szeme láttára hordták a szétbontott 

hűtőket a temetői konténerbe. 2 hónapja ebben az ügyben nem történt semmi. A közhasznú 

munkavállalásokról ő mint képviselő a következőket tudja: munkáltató a polgármester. Olyan 

szóbeszédek keringenek, amelyek nem ezt támasztják alá, más határozza meg, hogy kit 

vegyenek fel. Mi ebben a témában a koncepció? Mi alapján kerülnek be, vagy nem kerülnek 

be a foglalkoztatásba az emberek? El tudja képzelni azt, hogy szakmunkásokra szükség van. 

Fontos szempontnak tartja a megfelelő munkavégzést, a megfelelő magatartást. A családok 

szociális rászorultsága is fontos szempont kellene hogy legyen. Sok olyan embert ismer, aki 

kissé elkényelmesedett, nem keres munkát, arra vár, hogy majd az önkormányzat alkalmazza. 

Az első szempont, hogy szükség van a szakértelmére, szükség lenne például jó kőművesekre. 

Szeretné ha a polgármester úr most, vagy a következő ülésen tájékoztatná a képviselő-

testületet és a lakosságot erről a dologról. 

 

Szobota Lajos elismerte, hogy nem tettek ki táblát a temetőbe, hogy kommunális hulladék 

lerakása tilos. Elképzelhető azonban az, hogy ha kitették volna a táblát, akkor sem veszik 

figyelembe. Ki fogják helyezni a táblát, és ellenőrizni fogják. A közhasznú foglalkoztatással 

kapcsolatban kifejtette: elég nehéz feladat 200-250 segélyezettből kiválasztani 130 főt. Sokan 

kihasználják azt a spekulatív lehetőséget, hogy átadják a házastársnak a segély igénybe 

vételének lehetőségét. Mindig azon van és arra törekszik, hogy olyan szakmunkások 

kerüljenek be, akik már bizonyítottak. Nem nagyon tud olyan szakmunkásról, aki segélyezett 

és nem dolgozik. Nincs például kőműves szakmával rendelkező a rendszerben. Természetesen 

visszahívjuk azokat az embereket, akik már bizonyítottak. Vannak azonban olyanok is, akiket 

behívunk, és 1-2 hét múlva elmennek táppénzre, ott tartatja magát ameddig csak lehet, ezáltal 

elfoglalják valakinek a helyét. Az ilyen emberekkel nem is számolnak. A kiválasztás során 

természetesen a szociális rászorultságot is figyelembe veszik.  

 

Szél Miklós nem büszke arra, hogy az Ady úti lakótársai a temetőbe hordják a szemetüket. 

Zárt ülésen el fogja mondani az ezzel kapcsolatos információit. Azt kérte, hogy a 

legszigorúbban büntessék az elkövetőt tettenérés esetén. Teljes mértékben egyetértett azzal, 

hogy a már kipróbált, jól dolgozó embereket visszaveszik.  

 

Dr. Sallai Árpád kérte, hogy zárt ülésen nevesítsék az elkövetőket. Április 15-től a 

szabálysértést átvette az állam, de van olyan lehetőségük, helyi rendelet alapján, hogy 

közigazgatási bírságot tudnak kiszabni. 
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Vaszily Csaba hangsúlyozta, sokszor beszéltek a temetőrendelet módosításáról. Ott mossák 

az autójukat, fákat vágnak ki, ellopják a virágokat. A temetői rend megalkotását pótolni 

kellene.  

 

Szobota Lajos újabb sikeres pályázatról adott tájékoztatást. A könyvtári szolgáltatások 

fejlesztésére benyújtott pályázat is támogatást kapott 7.998 Eft összegben.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgya: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 

 

Előadó: Szabóné Dobi Andrea 

    mb. intézményvezető 

 

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

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérte, hogy akinek 

kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 

Papp András közölte, elolvasva az előterjesztést, több érdekességre is bukkant. A szociális 

gondozásnál például a 6 órás dolgozó 14 főt lát el, míg a másik 8 órában 8 főt. Szeretne 

írásbeli választ kapni arra, hogy bizonyos beosztáshoz, besoroláshoz, milyen végzettség 

szükséges. Ha nincs meg a végzettség, hanem hasonló van, elláthatja-e a munkát? Hogyan 

lehet szakvizsgát tenni, mi alapján lehet besorolni a dolgozót „G”-be? 

 

Szabóné Dobi Andrea válaszában kifejtette, a szociális gondozó – függetlenül attól, hogy 6 

vagy 8 órás foglalkoztatott – 9 főt láthat el átlagosan, naponta. 114 gondozott van a 17 

településen átlagosan, de 98 főre igényelhetnek normatívát. A szakvégzettséget tekintve 

nagyon sokáig a törvény engedte, hogy akár pedagógusi képesítéssel is lehetett szociális 

munkát végezni, illetve pedagógus végzettséggel meg lehetett szerezni a szakvizsgát. Ezen a 

végzettségen kívül pl.: lelkészek és jogászok is szakvizsgázhattak. 

 

Papp András ragaszkodott ahhoz, hogy a választ írásban is kapja meg. 

 

Vaszily Csaba kérdezte, hogy lehet-e már azt tudni, hogy a járások kialakítása az ellátási 

területre milyen hatással lesz? Átnézte az anyagot és azt jónak, érthetőnek találta. 

 

Hadobás Sándor kifejtette, az elmúlt 1-2 évben több alkalommal részt vett azokon a 

rendezvényeken, amelyeket a Szociális Szolgáltató szervezett. Mindenütt szervezettséget és 

hozzáértést tapasztalt. Beszélt olyanokkal, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat, ők is 

megelégedettségükről szóltak. Köszönetét fejezte ki a munkavégzésért.  

 

Dr. Sallai Árpád tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy csütörtökön egy konferencián 

vett részt Budapest, ahol Tállai András úr nagyon határozottan nyilatkozott arról, hogy a 

közös önkormányzati hivatalokat úgy kell kialakítani, hogy járási határt ne metszen. 

Rudabánya esetében ez szól az oktatásról, a szociális ellátásról is. A helyettes államtitkár azt 

mondta, hogy a Szociális Törvény módosításakor fognak dönteni a szociális feladatok 

vonatkozásában. Ez vonatkozik az egészségügyre is. A szakellátást január 01-től az állam 

veszi át. Javaslatként hangzott el, hogy az ügyelet működtetését is vegye át az állam. Az 
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iskolák esetében az hangzott el, hogy az épület fenntartása helyi feladat lesz. Az iparűzési 

adóból kell majd fenntartani az intézményt, a fűtés, világítás, takarítás dolgait helyi szinten 

kell majd megoldani. Az államigazgatási feladatát 30 %-át veszi át az állam a 90 % helyett. 

Ennek ellenére meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy kormányablak és okmányiroda 

legyen a településen.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2012. (V. 29.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ  

  munkájáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 

szóló előterjesztést, azt elfogadja. 

 

Megérkezett Szögedi Szabolcs képviselő úr, így a jelenlévő képviselők száma 6 főről 7 főre 

módosult. 

 

Második napirendi pont tárgya: Beszámoló a helyi szociális feladatok ellátásáról 

 

Előadó: Dr. Sallai Árpád 

    címzetes főjegyző 

 

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

 

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

hozzászólása van, tegye meg. 

 

Dr. Sallai Árpád szóbeli kiegészítésében arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy néhány 

ellátást át fog venni az állam. Ilyen lesz a közgyógyellátás megállapítása, az ápolási díj és az 

időskorúak járadéka. Valószínűleg június 30-ig a szociális törvény módosítani fogják.  

 

Papp András véleménye szerint az anyag nagyon részletes és áttekinthető. 

 

Vaszily Csaba rámutatott arra, hogy helyi rendelet szabályozza, hogy a foglalkoztatás 

helyettesítő támogatásban részesülőknek a környezetüket rendben kell tartaniuk. Hogyan 

működik ez a gyakorlatban? Volt-e már valakinek e miatt felfüggesztve az ellátása? 

Hamvasztásos temetésnél miért ad több pénzt az állam? 

 

Dr. Sallai Árpád válaszában elmondta, csak annak tud felszólítást küldeni, akinek jár az 

FHT. Ha nem kap ilyen ellátást, akkor nem tud mit felfüggeszteni. Január 01-től átalakult az 

egész rendszer. Nem azokkal van a gond, akik bent maradtak a rendszerben. Az üresen álló 

lakások esetében is megtette a kért lépéseket, a kommunális adó kivetésre került minden 

ingatlanra.  
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Szobota Lajos közölte, a szociális rendeletben rögzítve van a temetési segély mértéke. Aki 

urnás temetést rendez, az nem foglal el parcella helyet, ezért kap plusz 6.000.-Ft-ot. Elég 

komoly vitáik vannak a személyszállítási díjjal kapcsolatban az ÉHG-val. A kiadott 

környezetvédelmi rendelet alapján 650 Ft-ban határozták meg a díjat kukánként. Az ÉHG 

nyitott arra, hogy az üres lakások esetében – amennyiben tudják ezt igazolni – csökkentsék a 

szemétszállítás díját.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2012. (V. 29.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a helyi szociális feladatok ellátásáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a helyi szociális feladatok ellátásáról szóló 

beszámolót, azt elfogadja. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Alapító 

Okiratának és PED programjának módosítása 

 

Előadó: Szél Miklós 

    ig. helyettes 

 

Szél Miklós elmondta, a német nyelv oktatás magasabb színvonalú oktatása bevezetéséről 

döntött a múlt ülésén a képviselő-testület. Ennek indításához szükséges az Alapító Okirat 

kiegészítése, valamint a PED program módosítása. Átadta a szót Csehné Kovács Juditnak, aki 

az előkészítő munkálatokat végezte. 

 

Csehné Kovács Judit kifejtette, az elmúlt ülést követően lehetőségük nyílt arra, hogy 

szakmai megbeszélésen vegyenek részt az Oktatási Minisztériumban. A főosztályvezető-

helyettes úr mondta el a szakmai részt, illetve a vonatkozó jogszabályokat. A mai reggel 

kapták meg elektronikusan a szakértői véleményt, melyet a képviselő-testület tagjai is 

megkaptak. A következő tanévtől az első osztályban szeretnék bevezetni heti 5 órában a 

német nyelv oktatását. Ezt jelenleg a 26 fős osztályból 15 fő igényli. Ami az Alapító Okiratot 

illeti, új szakfeladat szám nem kerül az okiratba, mert jelenleg is tartalmazza a nemzeti és 

etnikai nevelés-oktatást, azonban célszerű kiegészíteni a 852013 és a 852023-as 

szakfeladatokat a „nyelvoktató német nemzetiségi oktatás (1-4) és (5-8 évfolyamon)” 

szövegrésszel. A PED program szakértői véleményéből kitűnik, hogy hiányzik a 

tantárgyankénti dokumentáció, így nem tudta véleményezni a konkrét témaköröket. Ez nem is 

volt feladat. Ezt szeptember kell elkészíteni. A szakértő elfogadásra javasolja a módosítást. 

 

Papp András kérdezte, a PED program komplex módosítását mikorra tervezik? 

 

Csehné Kovács Judit közölte, december végéig kötelező minden dokumentációt átdolgozni. 

 

Papp András felhívta a figyelmet arra, hogy a PED program átfogó módosításához mind a 4 

település véleménye szükséges. Véleménye szerint igaza van a szakértőnek, hiányzik a 
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részletes kidolgozása a tantárgyankénti dokumentációnak. A cigány oktatásra ki van 

dolgozva, a németre is ki kell. Szeptember 01-vel indulni kell, ezzel tehát augusztusban 

foglalkozni szükséges. Hiányzik a bevezetési ütemterv is. Nem derül ki az anyagból, hogy ez 

a változtatás a Telekes Béla tagiskolát hogyan fogja érinteni. Felsőtelekesen az angol nyelv 

oktatása marad, hogyan fognak bekapcsolódni majd a németbe? A 32 órás hét szeptembertől 

bevezetésre kerül? 

 

Csehné Kovács Judit elmondta, a 32 órás hetet 2013. szeptember 01-től kell bevezetni. 

 

Papp András szerint ez is nagy mértékben befolyásolja a költségvetést. Mik a 

csoportbontások feltételei? A leadott óraszám az első osztályban 31,5 óra. Ha csak 10 

gyermek jelentkezik be, akkor is 31,5 órát fognak tartani? Korábban kérték azt, hogy ha 

bármit terjesztenek a képviselő-testület elé, tegyenek hozzá költségvetést is. 2-3 millió forint 

plusz kiadást fog jelenteni éves szinten ez a dolog. Javasolta, hogy augusztusban tárgyalják a 

PED program újabb módosítását. 

 

Csehné Kovács Judit rámutatott arra, hogy ezekről a részletekről, amelyeket a képviselő úr 

most érintett, az elmúlt ülésen már beszéltek. A költségvetési törvény szerint 64.000.-

Ft/gyermek a normatíva. Ami miatt fontos és sürgős az ügy, hogy május 30-ig a Kincsár felé 

le kell jelenteni a kiegészítő normatíva igénylését. Amire ők igényt tartanak az a fenntartói 

támogatás és a tankönyv támogatás. A csoportbontások tekintetében elmondta, az 

iskolaotthonos oktatás van egyéni foglalkozás, illetve szabadidős tevékenység, ennek 

keretében szeretnék megoldani.  

 

Szél Miklós hozzáfűzte, jelenleg kb. háromszoros támogatással finanszírozza az állam 

kisebbségi oktatást, mint amit eddig végeztek. Szakmai előnye, hogy lehetőséget ad azoknak a 

gyermekeknek, akik valamilyen szinten többet szeretnének kapni az iskolától. Valóban 

átgondolandó a telekesi tagintézmény jövője. Ott elsőben nincs nyelvoktatás, ezért az ottani 

szülőkkel egyeztetni kell. 2013-tól 32 órát bent kell tartózkodni az intézményben, ezért nem 

lesz túlóra, csak helyettesítés. Ha a pedagógus bért az állam finanszírozza, akkor nagy terhet 

nem ró az önkormányzatra szeptembertől decemberig. A tantárgyi rész szeptember 01-től kell 

módosítani, ami része a PED programnak, ezért augusztusban a tantárgyi részt el kell 

készíteni és testületi ülés elé kell terjeszteni. A 4 önkormányzatnak együttes ülésen át kell 

tárgyalnia. Az egyéb dokumentumokat december 31-ig kell átdolgozni. A szülők nagy részét 

érdekli, hogy mit tud pluszt nyújtani az intézmény. Az idegennyelv, az informatika és a sport 

esetében merülhet fel igény. Ez a 3 terület az, ami vonzóvá teheti az iskolát. Elfogadásra 

javasolja az Alapító Okirat kiegészítését, valamint a PED program módosítását. 

 

Mega András kijelentette, amikor Budapesten találkoztak az Oktatási Osztályvezető úrral, az 

volt a vélemény, hogy nagyon felkészültek voltak a témában a rudabányaiak. Olyan ígéretet 

kaptak, hogy amennyiben bekerül a KIR-be ez a változatás, minden támogatást biztosítani 

fognak. Természetesen anyagiakban nem tudnak plusz támogatást nyújtani, de erkölcsileg 

mindent. A jövő héten fog találkozni a német kulturális referenssel, az egyik téma amiről 

beszélni fognak az a rudabányai német nemzetiségi oktatás bevezetése lesz.  

 

Csehné Kovács Judit köszönetet mondott Mega András úrnak a nagy mértékű támogatásért, 

amit ez ügyben nyújtott.  

 

Szobota Lajos javasolta, hogy az előterjesztés alapján 2 részletben hozzanak döntést. Az első 

az Alapító Okirat kiegészítése, a nyelvoktató német nemzetiségi oktatás szövegrésszel. 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2012. (V. 29.) Kt. határozat 

 

Tárgy: A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda 

  Alapító Okiratának kiegészítése 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Alapító 

Okiratát az alábbi szövegrésszel egészíti ki: 

 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 

             rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

              (1-4 évfolyam) 

             nyelvoktató német nemzetiségi oktatás (1-4) 

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 

             rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

             (5-8 évfolyam) 

             nyelvoktató német nemzetiségi oktatás (5-8) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester, int. vez. helyettes 

 

Szobota Lajos kérte a képviselő-testület döntését a PED program jelenlegi módosításáról 

azzal a kiegészítéssel, hogy augusztusban a részletes módosítást terjesszék a 4 fenntartó 

önkormányzat képviselő-testületei elé. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2012. (V. 29.) Kt. határozat 

 

Tárgy: A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda 

  Alapító Okiratának PED programjának 

  módosítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Gvadányi József Általános Iskola és 

Óvoda PED programjának módosítására tett 

előterjesztést.  

A szakértői véleményben foglaltak figyelembe vételével 

a PED program módosítását elfogadja. 

 

Felhívja az intézmény vezetését, hogy a részletes 

kidolgozást követően 2012. augusztusában a fenntartó 4 

önkormányzat képviselő-testületei elé terjesszék a 

Pedagógiai Program módosítását. 
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Határidő: azonnal, illetve augusztus 20. 

Felelős:     polgármester, int. vez. helyettes 

 

A PED program módosítását a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

Szobota Lajos elmondta, a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői 

álláshelyére vonatkozó pályázati felhívás tervezetét mindenki megkapta. Kérte, hogy tegyék 

meg esetleges javaslataikat, mondják el véleményüket. 

 

Papp András javasolta, hogy az intézményvezetői szakképzettséget ne feltételként írják elő, 

hiszen az csak 2012. szeptember 01-től kötelező, előnyt jelenthet ez a végzettség. Az állás 

betöltési idejét 2012. augusztus 16. napjában határozzák meg. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2012. (V. 29.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda  

             intézményvezetői állásra pályázat kiírása 

 

Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki a rudabányai Gvadányi József Általános 

Iskola és Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. 

 

A megbízás időtartama: 5 év. 

Feltételek: Pedagógus végzettség + pedagógus 

szakvizsga, 5 éves szakmai gyakorlat, az intézmény 

szakmai működtetésére vonatkozó koncepció, vezetői 

program. 

A pályázathoz csatolandó: 

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- eredeti, vagy közjegyző által hitelesített 

diplomamásolat, 

- szakmai önéletrajz 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: intézményvezetői 

szakképzettség. 

 

A pályázat benyújtási határideje: A Kormányzati 

Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ internetes oldalán történő megjelentést követő 

30 nap. 
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A pályázat elbírálási határideje: A pályázat benyújtására, 

a pályázati eljárás lefolytatására előírt határidőt követő 

első együttes képviselő-testületi ülés időpontja. A 

pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati 

kiírást a pályázati határidő előtt visszavonja, illetve a 

leadott pályázatokat indokolás nélkül eredménytelenné 

nyilvánítsa.  

Bérezés a Közalkalmazotti Törvény alapján.  

Az állás betölthető: 2012. augusztus 16. 

 

Az intézmény társulás formájában működik, ellátja 

Felsőtelekes, Alsótelekes és Kánó települések nevelési-

oktatási feladatait is. 

3 tagintézménnyel rendelkezik, 2 tagóvoda, 1 tagiskola. 

 

Egyéb megjegyzés: A pályázatot papír alapon egy eredeti 

példányban, zárt borítékban kell benyújtani.  

A borítékra kérjük ráírni: „Gvadányi József Általános 

Iskola és Óvoda intézményvezetői pályázat”. 

A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálástól 

számított 8 napon belül írásban kapnak értesítést. 

A pályázat beadásával, a működtetés részleteivel 

kapcsolatban felvilágosítás kérhető Szobota Lajos 

polgármestertől a 48/568-216. sz. telefonszámon, vagy e-

mailban, a polghivrudabanya@t-online.hu. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Dr. Sallai Árpád elmondta, dr. Demeter Ervin a kormányablakok előkészítése érdekében 

megkereste a hivatalokat. Az iránt érdeklődik, hogy saját finanszírozásban vállalnánk-e 

kormányablak kialakítását. 175 járás lesz, 23 városi kerületből csinálnak 23 körzetet. 2011 

elején már hoztak egy döntést, hogy meg kívánják valósítani. Kérte a képviselő-testület 

támogatását. 

 

Szobota Lajos megállapította, visszatértek ahhoz az elképzelésükhöz, ami eredetileg volt. 

Kérte a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2012. (V. 29.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Kormányablak kialakítása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

kormányablak kialakításával kapcsolatos kérdést 

megtárgyalta  és az alábbi álláspontot alakította ki: 

 

mailto:polghivrudabanya@t-online.hu
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Amennyiben központi forrásból a településen nincs 

lehetőség integrált ügyfélszolgálati iroda kialakítására és 

megnyitására, Rudabánya Város Önkormányzata saját 

finanszírozásban vállalja kormányablak kialakítását. 

 

Határidő: 2012. június 01. 

Felelős:     polgármester, címzetes főjegyző 

 

Vaszily Csaba  arra hívta fel a figyelmet, hogy az óvoda felújítása során külső lámpatest 

felszerelésére nem került sor. Amennyiben volna rá lehetőség, kérte, hogy vagy a Kft 

kivitelezésében, vagy utólagos hiánypótlás keretében ez pótlásra kerüljön. A Kossuth út 

elején, illetve a körforgalomnál nagyon rossz az út, sok a kátyú. Lehetne-e ez ügyben valamit 

tenni? Amikor a kommunális adó mértékének emeléséről döntöttek, azt hangoztatták, hogy az 

adónak semmi köze a szemétszállításhoz. A kúdorgó végéről mindig elfeledkeznek, azt sosem 

kaszálják le. Kérte ez ügyben az intézkedést. A házszám táblákról sokszor beszéltek már. 

Ebben történt-e már valami előrelépés?  

 

Veres Lajos elmondta, a rendőrség azt ígérte, hogy javulni fog a közbiztonság helyzete, 

ennek ellenére többször tapasztalnak rongálásokat, zaklatják az időseket. Fiatalkorúak az 

elkövetők, a rendőrség sem tud hathatós intézkedést kezdeményezni ellenük. Valamilyen 

lépést azonban csak tenni kellene, mert borzasztóan zavarja az emberek közérzetét. A Kossuth 

út elején ismét vannak olyan kóbor kutyák, amelyek támadnak. Az embereknek a járdáról ki 

kell menniük az utcára ahhoz, hogy közlekedni tudjanak. Ez sajnos nem csak a Kossuth úton 

tapasztalható, hanem a település már részén is. A társasházak udvarán ne tartsanak úgy kutyát, 

hogy nincs megkötve. 

 

Hadobás Sándor arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy július 12-től egy hónapon át ismét itt 

lesznek a kanadai kutatók Rudabányán. Az elmúlt időszakban a Művelődési Ház művészeti 

csoportjai több alkalommal szerepeltek. A Rozmaring Asszonykórus Abasáron vett részt egy 

kórustalálkozón. Eredményes volt a mazsoretteknél a tagtoborzás, 13-14 gyermek csatlakozott 

hozzájuk. A gyermek színjátszók a városnapra és az őszi eseményekre is készülnek. 

 

Szobota Lajos a felé intézett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az óvoda rendelkezik 

külső világítással. Ha az nem működik, akkor ezzel a problémával az önkormányzatot 

keressék meg és orvosolni fogják. A településen található kátyúkkal kapcsolatosan évek óta 

küzdenek a közútkezelővel. Írásban jelzik a hibákat, amikor már nagyon tarthatatlan az 

állapot, akkor hajlandóak valamiféle javításra. A településen áthaladó főutakon a Kft nem 

végezhet javítási munkálatokat. A házszám táblákkal kapcsolatban türelmet kért, mivel az 

önkormányzat anyagi helyzete nem túl rózsás. Az alpolgármester úr által elmondottak nem 

azért hangoztak el, mert nem tudnak róla, hanem azért, hogy a lakosság is tájékozódjon. 

Beszélt az őrsparancsok úrral és a kazincbarcikai kapitány úrral is. Előre lépést ígértek. A 

rágcsálóirtást az állatorvos úr elvégezte. A kutyák dolgában is meg fogják keresni. Hadobás 

Sándor úrnak megköszönte a kiegészítéseket.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos polgármester a nyílt ülést 16,30 

órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 

 

K. m. f. 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 
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