
 1 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 27-én, du. 

    14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 

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

    Szél Miklós, Vaszily Csaba tagok, összesen 5 fő. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Papp András képviselő. 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent az ülés teljes időtartamára: 

 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

  Csehné Kovács Judit intézményvezető 

  Szabóné Dobi Andrea mb. intézményvezető 

  Takács Csaba Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető 

  Mega András RNKÖ elnök 

 

Szobota Lajos köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön üdvözölte a tanácskozási joggal 

meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagjából 5 fő megjelent, így az ülés 

határozatképes, azt megnyitotta. Szögedi Szabolcs képviselő úr 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./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet   Szobota Lajos 

     módosítása         polgármester 

 

2./ Beszámoló a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról és a   Szobota Lajos 

     zárszámadási rendelet megalkotása     polgármester 

 

3./ Belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadása, összegző jelentés Szobota Lajos 

     megtárgyalása, elfogadása      polgármester 

 

4./ Szeptember 01-én tartandó 5. városnap előkészítése, költségvetési Szobota Lajos 

      előirányzat meghatározása      polgármester 

 

5./ 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. A 

képviselő-testület döntésének megfelelően a mélyszegénységgel kapcsolatban a közbeszerzési 

ajánlattételi felhívás kiküldésre került, április 20-a volt a beadási határidő. Határidőre 3 

ajánlat érkezett. Felkérte az aljegyző asszonyt ismertesse a beérkezett ajánlatokat, valamint a 

Bíráló Bizottság véleményét. 
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Kovácsné Szalai Krisztina elmondta, az ajánlattételi határidőre 3 ajánlat érkezett be. Az 

Expertum Hungary Kft. (Balatonfenyves, Kossuth u. 60/1.) a szervetek fejlesztésére nettó 

6.165.000.-Ft, a szervezetek munkatársainak fejlesztésére 9.319.000.-Ft-os ajánlatot, az IBS 

Management Nonprofit Kft. (Budapest, Hűvösvölgyi u. 10/b.) szervezetek fejlesztésére nettó 

6.050.000.-Ft-os, a szervezetek munkatársainak fejlesztésére 9.050.000.-Ft-os ajánlatot, az 

Intren Informatikai Kft. (Budapest, György Aladár u. 35-39.) szervezetek fejlesztésére nettó 

6.100.000.-Ft-os, a szervezetek munkatársainak fejlesztésére 9.200.000.-Ft-os ajánlatot adott. 

Hiánypótlási felhívás megküldésére nem volt szükség. Az ajánlatot vizsgálatát követően 

megállapítást nyert, hogy mind a három ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas a szerződés 

teljesítésére. A Bíráló Bizottság eredményessé és érvényessé nyilvánította a közbeszerzési 

eljárást. Javasolják a képviselő-testület felé, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot benyújtó IBS Management Kft-t nyilvánítsa az eljárás nyertesének. 

 

Szobota Lajos megköszönte a tájékoztatást, kérte, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, 

tegye meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2012. (IV. 27.) Kt. Határozat 

 

Tárgy: A „Szociális szolgáltatások komplex fejlesztése 

  (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0046) tárgyban indí- 

  tott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 

 

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, mint döntéshozó a Bíráló Bizottság javaslata 

alapján, meghozta az alábbi határozatokat: 

1. 

A  „Szociális szolgáltatások komplex fejlesztése 

(TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0046)” tárgyban indított Kbt. 

122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást az I. rész: 

Szervezetek fejlesztése és a II. rész: Mélyszegényekkel 

foglalkozó szervezetek munkatársainak fejlesztése 

vonatkozásában eredményessé nyilvánítja. 

2. 

A „Szociális szolgáltatások komplex fejlesztése 

(TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0046)” tárgyban indított Kbt. 

122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást az I. rész: 

Szervezetek fejlesztése és a II. rész: Mélyszegényekkel 

foglalkozó szervezetek munkatársainak fejlesztése 

vonatkozásában az IBS Management Közhasznú 

Nonprofit Kft. ajánlattevő és az Expertum Hungary 

Kft. ajánlattevő, valamint az Intren Informatikai Kft. 

ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja. 
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3. 

A „Szociális szolgáltatások komplex fejlesztése 

(TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0046)” tárgyban indított Kbt. 

122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó 

IBS Management Közhasznú Nonprofit Kft. 

ajánlattevőt  

I. rész: Szervezetek fejlesztése vonatkozásában 

6 050 000,- Ft,  

II. rész: Mélyszegényekkel foglalkozó szervezetek 

munkatársainak fejlesztése vonatkozásában 9 050 

000,- Ft, ajánlati áron nyilvánítja az eljárás nyertesének. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, Rudabánya életében jelentős program indult április 01-vel, a 

START munkaprogram. A kormány megszüntette a 4 órás foglalkoztatást, valamint háttérbe 

került a 6 órás is. 129 fő 8 órás foglalkoztatására nyújtottak be pályázatot, 122 millió forintot 

nyertek, ennek a dologi költsége közel 40 millió forint. Április 01-vel elkezdődött a 

foglalkoztatás, a munkaszerződések megkötésre kerültek, mindenki munkavédelmi oktatásban 

részesült. A Kft. dolgozóinak elég kemény feladatot jelent a dolgozók irányítása, azonban a 

felvett emberek között vannak olyanok, akik csoportvezetői feladatot is ellátnak. Rudabányán 

3 területen, 3 projektben dolgoznak. Elkezdődött a csapadékvíz elvezető rendszerek 

helyreállítása, az Ady úton már olyan szakasz burkolását is elkezdték, amely eddig nem volt 

burkolva. A betonelemek deponálása a vasútállomás területén történik. Az út széli padkák 

tisztítása után az Óvoda út Kelecsény felé történő padkázása folyik. Az illegális 

hulladéktelepek felszámolása a másik program. Ezek felmérését korábban a Kft vezetése 

elvégezte. Ezek elsősorban Rudabánya külterületi részén, illetve lakóövezetek határaiban 

találhatóak. Ezek felszámolása sziszifuszi munka. A Petőfi telep fölötti területet már rendbe 

tették, dolgoznak a Bányász úton, valamint az Ormosbánya felé bevezető úton is. Az illegális 

hulladéklerakókat hiába számolják fel, keletkezik más helyen újabb. Ezeket is igyekeznek 

beilleszteni a programba. Az utak melletti sövények, kökénybokrok irtását is megkezdték. 

Olyan útszakaszok kimérése történt meg, amiknek a kivitelezési munkálatait makadámos 

burkolattal szeretnék megoldani. Az útprogram keretében fog beindulni a városi piac 

kialakítása is, a mai na folyamán megkapták az építési engedélyt. A programon belül vannak 

még gépbeszerzési, munkaeszköz beszerzési lehetőségek. Jelenleg beszerzésre került egy 

úthenger, egy padkamaró, a jövő héten egy 12 tonnás billencs autó beszerzésére fog sor 

kerülni. A jövő héten fognak foglalkozni az elszámolással, szeretnének a fennmaradó 30 %-

hoz minél hamarabb hozzájutni. 3 db hirdetőtábla kihelyezésre került. Az elmúlt héten a 

képviselő-testület kisebb delegációval Romániában járt, felvették a testvérvárosi kapcsolatot 

Borszékkel. Április 19-én aláírásra került a testvérvárosi szerződés, melyet a rudabányai 

városnapon megismételnek. 640 km-re van Borszék, Székelyföld legszélén, a Hargita tetején 

található, ipari létesítményei nincsenek, azonban nagyon híres a borvizük, amely 

tulajdonképpen ásványvíz. Az ásványvíz üzem 80 fő foglalkoztatását oldja meg. A Holnap 

Dobsina város részéről egy futballcsapat látogat el hozzánk.     
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Első napirendi pont tárgya: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, a rendelet-módosítás tervezetétét mindenki megkapta, a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta. Felkérte a bizottság elnökét ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor kifejtette, a tegnapi ülésen a bizottság véleményezte a módosítást, 

javasolják a rendelet-módosítás elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  - megalkotta a 7/2012. (V. 02.) önkormányzati rendeletét az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

A 7/2012. (V. 02.) Önkormányzati rendeleti rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Második napirendi pont tárgya: Beszámoló a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról és a 

zárszámadási rendelet megalkotása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, a beszámolót mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság előzetesen 

tárgyalta. Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, a tegnapi ülésen megtárgyalták a szóban forgó beszámolót, néhány 

pontosítást tettek a képviselők. Összességében elfogadásra javasolják. 

 

Szél Miklós rámutatott arra, hogy 120 millió forint hiánnyal indultak év elején. Ennek a 

kezelése nem volt kis feladat. Ennek ellenére nagyon örült annak, hogy a közé a pár száz 

település közé tartoznak, akiknek nincs hitelállományuk. Az elmúlt 20 évben nagyon sok 

vélemény volt, hogy melyik irányba kellene menni, úgy gondolta, hogy a helyes utat 

választották. Egy nagy beruházás végén vannak, a rendelő megújult, a piactér felkerül. A 

jövőt egy nagyobb összegű hitellel nem szabad tönkre tenni.  

 

Más kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

 

Szobota Lajos kérte, döntsenek a beszámoló elfogadásáról. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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26/2012. (IV. 27.) sz. határozat 

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról  

  szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Önkormányzat 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, az elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Szobota Lajos kérte a testület döntését a zárszámadási rendelet megalkotásáról. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – megalkotta a 8/2012. (V. 02.) önkormányzati rendeletét az 

önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 

A 8/2012. (V. 02.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadása, összegző 

jelentés megtárgyalása, elfogadása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

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

 

Szobota Lajos elmondta, az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Előzetesen a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte az elnök urat, ismertesse a kialakult véleményt. 

 

Hadobás Sándor közölte, az ellenőrzések csak formai hiányosságokat tártak fel, ez 

megnyugtató abból a szempontból, hogy rendben vannak a vizsgált ügyek. Elfogadásra 

javasolják a jelentést. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2012. (IV. 27.) sz. határozat 

 

Tárgy: Belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadása,  

  összegző jelentés megtárgyalása, elfogadása 

  Stratégiai Ellenőrzési Terv elfogadása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

belső ellenőrzésről készült jelentés, összegző jelentést 
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megtárgyalta, azt az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja. 

Elfogadja továbbá a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2012-2016. 

évekre vonatkozó STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI 

TERVÉT. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

  

Negyedik napirendi pont tárgya: Szeptember 01-én tartandó 5. városnap előkészítése, 

költségvetési előirányzat meghatározása 

 

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

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

 

Szobota Lajos elmondta, a városnapot egy kicsit kibővítenék. Augusztus 30-31-én lenne egy 

ásványfesztivál. A költségek enyhítése céljából határon átnyúló pályázatot nyújtottak be 19 

ezer euró összegben. A külföldi vendégek étkezési, utazási, szállási költségeit el tudják 

számolni, valamint a fellépő művészek díját is. 

 

Dr. Sallai Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az V. városnap kerül megrendezésre, mely 4 

napig tart. Ez az időintervallum tartalmazza az ásványgyűjtő fesztivál idejét is, valamint az itt 

lévő vendégek ellátását is. Olyan programok és műsorok lesznek, amelyek nagy tömegeket 

fognak vonzani. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, mindenkinek oda kell tennie magát. Bevételként 

9,3 millióval számol, 7,3 millió kiadással szemben. Helyi forrásként 1,2 milliót kellene 

meghatározni. A támogatóktól 2 millióval számol, először szednének helypénzt az árusoktól 

500.-Ft/m2-es áron, ebből kb. 600 EFt bevételre számít. Az Eu-s pályázatból 5 millió bevétel 

várható, plusz a Belügyminisztérium támogatása a Német Kisebbségi Önkormányzaton 

keresztül. Így jönne ki a 9,3 millió forint. Azt szeretné, hagy a nagyságrendet elfogadná a 

képviselő-testület. Biztosítani kell a testvérvárosok bemutatkozását, közös főzési lehetőséget 

stb. Ennek a programsorozatnak a szervezése csapatmunkát igényel, komolyan el kell kezdeni 

a munkát.  

 

Szél Miklós szerint a kezükben lévő program akkor valósítható meg ilyen szinten, ha a 

pályázat nyert. Amennyiben nem nyer, át kell gondolni. Az elmúlt pár évre visszatekintve azt 

tapasztalják, hogy egyre több külső forrást sikerült bevonniuk. Ha nem nyer a pályázat, át kell 

gondolni a programokat, hogy az úgy is méltó és sikeres program legyen. Ha sikerül a 

pályázat, akkor a 2 testvérvárosi település nagyobb csoporttal tudja meglátogatni a 

rendezvényt. Úgy gondolja, hogy egy ilyen rendezvényen minden testületi tagnak ott van a 

helye a polgármester mellett. Ha külföldi vendégcsoport van nem biztos, hogy szerencsés a 8 

órás kezdet a misének. A testvérvárosi szerződés aláírására méltó keretet kell biztosítani. Egy 

szűkebb szervezőbizottságot kell létrehozni, főszervezőt megbízni. Javasolta, hogy ezt a 

programot feltételekkel fogadják el, a pályázat sikerének függvényében. 

 

Hadobás Sándor javasolta, hogy az ásványfesztivál sikere érdekében kérjék fel a megfelelő 

szakembereket. Fel kellene kérni Dr. Szakáll Sándort és a Miskolci Minerál Társaságot, hogy 
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szervezzék meg ezeket a dolgokat. Előzetes megbeszélés alapján örömmel fognak eleget tenni 

a felkérésnek. 

 

Dr. Sallai Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy közösen kell gondolkodni. A település 

utcaképét meg kell változtatni, a tisztaságát meg kell őrizni. A település lakóinak is oda kell 

figyelniük a környezetükre.  

 

Vaszily Csaba rámutatott arra, hogy a programok zömmel szabadtéri programok. Valami 

alternatívát kellene mellétenni rossz idő esetére. A vendégek fogadására van-e megfelelő 

szálláshelykapacitás?  

 

Megérkezett Szögedi Szabolcs képviselő úr, így a jelenlévő képviselők száma 5 főről 6 főre 

módosult. 

 

Dr. Sallai Árpád szerint a Rudabányán rendelkezésre álló szálláshely kevés, ezért 

gondolkodnak a környező településekben is. 

 

Szobota Lajos javasolta, hogy a tervezetet fogadják el, amikor a pályázatról döntés születik 

akkor majd részletesebben tudnak beszélni a programokról. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2012. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Szeptember 01-én tartandó 5. városnap előkészí- 

  tése, költségvetési előirányzat meghatározása 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

szeptember 01-én tartandó 5. városnap tervezett 

programjairól szóló előterjesztést megtárgyalta, azt 

elfogadja azzal a kitétellel, hogy amennyiben a Határon 

átnyúló kapcsolatokra benyújtott pályázatról döntés 

születik, visszatérnek a napirendre.  

 

Határidő: pályázati döntés közlésétől számított 7 nap 

Felelős:     polgármester, címzetes főjegyző 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

Szobota Lajos elmondta, az utak kialakításával kapcsolatban, a nyomvonalak pontos 

kijelöléséhez földmérőket kértek fel. Sajnos belefutottak több helyen is olyanba, hogy vagy az 

önkormányzat, vagy a magánszemély javára a területhatárok el vannak csúszva. A 

közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban közölte, az árajánlatok bekérése folyamatban van. 

Amennyiben megérkeznek az ajánlatok a képviselő-testületet össze fogja hívni. A Tonda 

Boys pályázatának köszönhetően szépen felújításra került a testépítő rész, valamint 

megtörtént a fűtéskorszerűsítés. Van egy kezdeményezés a Német Kisebbségi Önkormányzat 

részéről, illetve tettek egy látogatást Rátkán, ahol német nyelvű oktatás folyik. Ha a 

2012/2013-as tanévtől be kívánják vezetni, akkor a döntést most kell meghozni. 
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Csehné Kovács Judit közölte, kisebbségben élnek a városban buléner német leszármazottak. 

Amennyiben a szülők közül legalább 8 fő kéri a nemzetiségi oktatás bevezetését, akkor ennek 

eleget kell tenni. Iskolához, óvodához szülői igények érkeztek erre vonatkozóan. Beszélgettek 

az intézmény pedagógusaival, a szülőkkel, olyan vélemény alakult ki, hogy szeretnék ha a 

2012/2013-as tanévtől bevezethetnék a német nemzetiségi oktatást. Az első osztálytól 

elkezdve, felmenő rendszerben a gyerekek heti 5 órában tanulnák a német nyelvet, plusz a 

német hagyományokkal is megismerkednének. Az óvodában játékos formában történne az 

oktatás. A német identitást, a nemzetiségi hovatartozást meg tudnák őrizni, anyagi támogatást, 

többletforrást is jelentene az intézménynek. 

 

Hadobás Sándor kifejtette, a tegnapi nap folyamán bizottsági ülésen hosszasan tárgyalták ezt 

a dolgot, megtárgyalták az előnyeit, hátrányait. Javasolják az első osztálytól történő 

bevezetését a nemzetiségi oktatásnak. 

 

Szél Miklós hangsúlyozta, nem minden gyerek számára lenne kötelező, csak azok részére, 

akik igénylik. Előzetes jelzések alapján úgy tűnik, igény van rá. 

 

Mega András rámutatott arra, hogy 2012. február 9-én, az RNKÖ határozatában javasolta, 

hogy változtassák az iskolát német nemzetiségi iskolává. A végleges döntés a képviselő-

testület kezében van. Május 10-ig a testületi határozatokat fel kell vinni a Minisztériumba. A 

feltételekről a Jogi Osztály vezetője fogja őket tájékoztatni a szükséges feltételekről, ilyen pl. 

a PED program módosítása is. 

 

Szobota Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy nem nemzetiségi iskolát szeretnének létrehozni, 

hanem német nemzetiségi oktatást bevezetni. 

 

Vaszily Csaba utána nézett a témának. Az adott kisebbséghez tartozó gyermek szülője vagy 

gondviselője kérésére lehet indítani, abban az esetben, ha legalább 8 fő kérelmezi. Az 

óvodában van ilyen 8 gyerek? Kétli. Az iskola tekintetében elhiszi, de nem szeretné, ha olyan 

dolgokat akarnának megvalósítani, amelyeknek nincsenek meg a törvényi feltételei. Az 

oktatásból származó plusz kiadást miből fogják finanszírozni?  

 

Csehné Kovács Judit közölte, a minisztériumban tájékozódni fognak a lehetőségről. Mindig 

az a vád érte az iskolát, hogy nem csinálnak semmi újat. Örül annak, hogy bevezették az 

iskolaotthonos oktatást. Ez is egy olyan lehetőség, amelyből többet profitálhatnak. Az 

oktatásból egyébként is nagy teher hárul az önkormányzatokra. Ezeket terheket szeretnék 

enyhíteni a nemzetiségi oktatás bevezetésével. 

 

Szobota Lajos kérte, döntsenek a kezdeményezésről. Az iskola 1. évfolyamán, felmenő 

rendszerben bevezetnék a nemzetiségi, etnikai oktatást a 2012/2013-as tanévtől. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2012. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Német nemzetiségi-etnikai oktatás bevetése 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a német nemzetiségi-etnikai oktatás 
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bevezetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A 2012/2013-as tanévben a Gvadányi József Általános 

Iskola  I. évfolyamán a német nemzetiségi-etnikai oktatás 

bevezetését – felmenő rendszerben - támogatja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a nemzetiségi-etnikai 

oktatás bevezetésével kapcsolatos feladatokat lássa el. 

 

Határidő: május 15. 

Felelős:     polgármester 

 

Dr. Sallai Árpád arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy panasz beadvány érkezett hozzá a 

tegnapi bizottsági ülésen, melyet 54-en írtak alá a Kossuth utcából. A beadvány több témát is 

érint, így pl.: állattartást, szaghatást, magánterületen történő átjárást is. Ő ezt a beadványt 

közérdekű bejelentésként kezeli. Amennyiben a rendezési terv elfogadásra kerül, le fognak 

ülni az ÉRV vezetőjével. Az összes többi felmerült dolog vállalkozásokat érint. Rudabánya 

területén illegális lerakó helyek vannak. Aki ilyet észlel a Környezetvédelmi Felügyelőséghez 

fordulhat. Belterületen az üzemszerű állattartás meg fog szűnni.  

 

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

órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 


