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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.05.28.-án,  

               du. 15.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:   Szociális Szolgáltató Központ Rudabánya 

 

 

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

Zsuzsanna, Hadobás Sándor, Szél Miklós, Vaszily Csaba, Szögedi Szabolcs képviselő- 

testületi tagok, összesen 7 fő. 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

            Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

                       Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző  

                       Sóváriné Sárog Éva pályázó  

                       Csehné Kovács Judit pályázó       

 

 

 

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

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

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

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

 

 

Napirend:  

 

1. Javaslat a szociális gondoskodásról szóló 4/1997.(II.24.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

     Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester 

 

2. A Gvadányi József Általános Iskola Igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok 

véleményezése 

 

   Előadó: Szobota Lajos 

                polgármester 

 

3. Szoborpark kialakítása a Rudapithecus Látogató-, Oktató és Kutató Központba 

beérkezett ajánlatok véleményezése 

   

   Előadó: Szobota Lajos 

                polgármester 
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      4. Javaslat, hivatali és ebédszállítási feladatokat ellátó gépjármű cseréjére 

Előadó: Szobota Lajos 

                     polgármester 

5. Felhatalmazás rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséhez 

 

Előadó: Szobota Lajos 

             polgármester            

 

6. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

Előadó: Szobota Lajos 

                polgármester 

 

 

    

1. Első napirendi pont tárgya:  Javaslat a szociális gondoskodásról szóló 4/1997.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

     Előadó: Szobota Lajos 

                 polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy módosítani kívánjuk a szociális gondoskodásról 

szóló önkormányzati rendeletet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint. Az előterjesztést 

mindenki előre írásban megkapta.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – megalkotta a 7/2014. (V.29.) Önkormányzati rendeletét a 

szociális gondoskodásról szóló 4/1997.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

Második napirendi pont tárgya: A Gvadányi József Általános Iskola Igazgatói 

álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése 

 

Előadó: Szobota Lajos  

            polgármester 
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Szobota Lajos polgármester:  elmondta, hogy a testületnek véleményezni kell a Gvadányi 

József Általános Iskola Igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatokat.  

Elmondta, hogy két pályázat érkezett be, az egyik Sóváriné Sárog Évától, a másik pedig 

Csehné Kovács Judittól.  

Elmondta, hogy a testületnek döntési joga nincs, csak véleményezheti a benyújtott 

pályázatokat.  

 

A pályázatok megtekinthetők voltak az önkormányzat hivatalában.  

 

Megkérdezi, hogy az álláshelyre pályázók kívánnak e szóbeli nyilatkozatot tenni és 

kiegészíteni a pályázatban leírtakat. 

 

Sóváriné Sárog Éva pályázó: a szóbeli kiegészítésében a következőket monda el:  

 

A pedagógusi pálya területén nagy tapasztalattal rendelkezik.  

Egy feladatot lát maga előtt. A gyereket ne vigyék el a szülők más település iskolájába. 

Hangsúlyos feladatnak tekinti megtartani a gyerekeket. Érdeklődési körének megfelelő 

szakköröket kell kialakítani. Fontosnak tartja a második idegen nyelv oktatását és az 

informatikai oktatást.  

Alkotóház működtetését és Erdei Iskola működtetését is szívesen látná. Nagy közösség 

formáló ereje van. 

Kitért egy Hejőkeresztúri példára. Ez egy Nemzedékek Találkozója program. Megbízása 

esetén ezt szeretné megvalósítani. Véleménye szerint a módszertani megújulás meghozza az 

eredményét.   

A gyermekeknek kell sikerélmény. Ezt hangsúlyosnak tekinti. A versenyeken való részvételt 

nagyon fontosnak tarja. A szép szó, a mosoly, a motiváció mind motiváló tényező.  

 

Szeretne minden leendő kollégájával elbeszélgetni. Ki, mit tudna hozzátenni az elképzelések 

megvalósításához.  

 

Szobota Lajos polgármester: megköszöni a szóbeli tájékoztatót és átadja a szót Csehné 

Kovács Juditnak.  

 

Csehné Kovács Judit pályázó: a szóbeli kiegészítésében a következőket monda el: 

 

A szakmai útja nem ismeretlen a testület tagjainak. 2009-től vezető. Hol igazgatóként, hol 

igazgató helyettesként vezeti az iskolát.  

A közoktatás vezetői iskolát hamarabb elkezdte volna, ha tudja, hogy vezető beosztásba fog 

kerülni.  

A szakmai részekre nem akar részletesen kitérni.  

A fokozatosságra nagy hangsúlyt fektet. A vezetése alatt került bevezetésre az iskolaotthonos 

oktatás.  
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Bevezették a német nemzetiségi nyelvoktatást. Foglalkozásokat, szakköröket kell szervezni. 

Ehhez emberek kellenek, nincsenek elegen a feladat ellátásához.  

Jó az együttműködés a környék iskoláival. Összedolgoznak, és sokat segítenek szakmailag 

egymásnak.  

  

Szobota Lajos polgármester: megköszöni a szóbeli tájékoztatót és megkérdezi, hogy van-e a 

testületnek kérdése az elmondottakkal kapcsolatban? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

40/2014(V.28.) határozata a 

Gvadányi József Általános Iskola Igazgatói álláshelyére 

benyújtott pályázatok véleményezéséről 
 
 

      Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
      véleményezte a Gvadányi József Általános Iskola  Igazgatói  
      álláshelyére benyújtott pályázatokat.  
      Csehné Kovács Judit és Sóváriné Sárog Éva által benyújtott 
      pályázatot alkalmasnak tartja és támogatja. 
 
       Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot a   
       Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé eljuttatni 
       szíveskedjen. 

 

 

                                                    Felelős: polgármester 

            Határidő: azonnal 

 

 

Harmadik napirendi pont tárgya:  Szoborpark kialakítása a Rudapithecus Látogató-, 

Oktató és Kutató Központba beérkezett ajánlatok véleményezése 

   

   Előadó: Szobota Lajos 

     polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

41/2014(V.28.) határozata a  

Szoborpark kialakítása a Rudapithecus Látogató-,Oktató és 

Kutató Központba beérkezett ajánlatok véleményezéséről 

 

 
      Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
      véleményezte a Szoborpark kialakítására a Rudapithecus  
      Látogató-,Oktató és Kutató központba beérkezett ajánlatokat. 
 
      A képviselő-testület a Preamon Kft-vel (1171 Budapest,    
      Szigetcsép utca 10.) javasolja a szerződést megkötni. 
 
      Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási  
      szerződés aláírására.  
  

                                       

                                                    Felelős: polgármester, jegyző 

            Határidő: azonnal 

 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Negyedik napirendi pont tárgya:  Javaslat, hivatali és ebédszállítási feladatokat ellátó 

gépjármű cseréjére 

Előadó: Szobota Lajos 

                     polgármester 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. 

Nem javasolja az ebédszállító gépjármű lecserélését, mivel az anyagi lehetőségek jelenleg ezt 

nem teszik lehetővé. 

Ha a későbbiekben az anyagi forrás rendelkezésre fog állni, visszatérnek a csere 

lehetőségéhez egy következő testületi ülés keretében. 

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Felhatalmazás rendkívüli önkormányzati támogatás 

igényléséhez. 

 

Szobota Lajos polgármester: szükséges egy felhatalmazás a képviselő-testülettől rendkívüli 
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önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásához.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

42/2014(V.28.) határozata  

rendkívüli önkormányzati támogatás 

iránti igény benyújtásáról 

 

 

                                                  Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                                   7/2014.(I.31.) BM. rendelet alapján igényt nyújt be rendkívüli 

                                                   önkormányzati támogatásra. 

 

                                                   Utasítja a polgármestert és jegyzőt, hogy a támogatási kérelem 

                                                    benyújtásáról gondoskodjon.  

 

                                                  Felelős: polgármester, jegyző 

                                                  Határidő: azonnal 

 

 

Indítványok, javaslatok, tájékoztatók: 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

43/2014(V.28.) határozata a 

Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében kiírt 

„Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása” 

pályázat, Turisztikai szolgáltatások fejlesztése támogatási 

körben pályázat benyújtása, valamint önrész biztosítása 
 

 



7 
 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a 100%-ig önkormányzati tulajdonban lévő Ruda Gasztro Kft. a 
Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében kiírt „Vállalkozások 
munkahelyteremtést szolgáló támogatása” pályázat, Turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése támogatási körében pályázatot nyújtson be. 
 
Rudabánya Város Önkormányzata biztosítja a 2014. évi költségvetés 
terhére, a szükséges 5 millió Ft. összegű önrészt. 
Felhatalmazza a Ruda Gasztro Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a pályázatot 
nyújtsa be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

Szobota Lajos polgármester: szükséges megerődítenünk a Durabo Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Csoportosulásban a tagsági belépésünket. Ehhez testületi határozatot kell 

hoznunk. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

44/2014(V.28.) határozata a 

Durabo Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Csoportosulásba történő tagsági belépés megerősítése 
 
                                     Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon    
                                     megtárgyalta a Durabo Korlátolt Felelősségű Európai Területi  
                                     Csoportosulásba /EGTC/ (székhelye: Románia 540038, Marosvásárhely,  
                                     Ghiocelului utca 11/1. sz. Maros megye) történő tagsági belépését ezúton  
                                     is megerősítve az alábbi határozatot hozta:  
 
                                     A Képviselő-testület korábban a 20/2013.(03.13.) számú határozatával  
                                     döntött arról, hogy Rudabánya Város Önkormányzata a Durabo    
                                     Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba 
                                     tagként belép. 
 
                                    A Képviselő-testület korábban hozott határozatra is tekintettel  
                                    egyhangúan határozott arról, hogy a  
 

a.) A Durabo Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési  

Csoportosulás 2014.01.30. napján kelt Alapszabályát, és az annak  

alapjául szolgáló Egyezményt megismerte, azokat elfogadta. 

 

b.) A Durabo EGTC-be való belépéssel kapcsolatban korábban hozott 
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határozat valamennyi rendelkezését a Képviselő-testület magára 

nézve továbbra is kötelezőnek tartja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szobota Lajos polgármester: az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kéri a képviselő 

testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és azt fogadja el.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

45/2014(V.28.) határozata a 

Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató 

Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 

 

 

 

                                Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                          Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati  

                                              Társulás Társulási megállapodásának módosítását a jegyzőkönyv 

            melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

                          Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási  

                                             Megállapodás aláírására. 

 

 

       Felelős: polgármester 

       Határidő: azonnal 

 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5 melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy önkormányzati földterület bérbeadásáról kell 

döntenie a képviselő-testületnek.  Jancsurák Sándor rudabányai lakos a Falusi temető melletti 

önkormányzati tulajdonban lévő földterületet szeretné bérbe venni. Már korábban is ő volt a 

bérlője ennek a területnek, de a bérleti szerződése 2014. május végén lejárt.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  
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A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

46/2014(V.28.) határozata  

önkormányzati tulajdonban lévő földterület bérbeadásáról 

 

         Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

         Rudabánya, 264/8 hrsz-ú, tulajdonában lévő földterületet 

         bérbe adja Jancsurák Sándor rudabányai lakosnak 1 ft/m2 

         bérleti díj összegért, 5 év időtartamra, 2014.június 1.  

         napjától. 

 

 

 

                  Felelős: polgármester 

                  Határidő: azonnal 

 

Szobota Lajos polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a március 21. napján 

tartott testültei ülésen döntöttek önkormányzati tulajdonú földterület bérbeadásáról Kiss János 

rudabányai lakosnak. A határozatunkat módosítani szükséges, mivel a bérleti díj összegében 

elírás történt. 15 Ft helyett 1,5 Ft/m2/év bérleti díj a helyes.   

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                            47/2014(V.28.) határozata 

                                              a képviselő-testület 29/2014.(III.21.) határozat módosításáról 

 

                                          Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

                                          29/2014.(III.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

                                            Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rudabánya 

                                            Önkormányzat tulajdonában lévő 788,787,786 hrsz-ú földterületet 

                                             Kiss János rudabányai lakosnak bérbe adja 5 évre 1,5 Ft/m2/év                    

                                             bérleti díj összegért.  

 

                                              Határidő: azonnal 

                                              Felelős : polgármester 
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