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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.06.30.-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, Hadobás Sándor, 

Szél Miklós, Szögedi Szabolcs képviselő- testületi tagok, összesen 5 fő. 

Vaszily Csaba és Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő-testületi tagok távolmaradásukat 

előre jelezték. 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző  

Szabóné Dobi Andrea Szoc. Szolg. Intézményvezető5. napirendi ponthoz 

Bednárné Veréb Edit védőnő 6. napirendi ponthoz 

Dr. Szatmári Piroska háziorvosa 7. napirendi ponthoz 

Dr. Mihály Márta háziorvosa a 7. napirendi ponthoz 

Dr. Daher Paul fogorvos a 8. napirendi ponthoz 

Vinczéné Bodnár Irén pénzügyi. osztályvezető    

Papp Andrea mb. múzeum igazgató 

Sebestyén Mónika mb. óvodavezető 

                        

 

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

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 5 fő 

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

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

 

N a p i r e n d  e l ő t t :  

 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről. 

Előadó:  Szobota Lajos  

               polgármester 

 

1. Javaslat a Rudabánya Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

           polgármester     
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2. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosítására    
 

Előadó: Szobota Lajos 

                 polgármester             

 

3. Pályázati kiírás a Gvadányi József Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház igazgatói 

álláshely betöltésére 

 

Előadó: Szobota Lajos 

           polgármester   

 

4. Javaslat a Rudabányai Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítására és egységes 

szerkezetbe történő elfogadására            

    

Előadó: Szobota Lajos 

            polgármester   

 

5. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 

 

Előadó: Szabóné Dobi Andrea 

       intézményvezető 

 

6.  Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról 

 

Előadó: Bednárné Veréb Edit 

     védőnő 

 

7. Beszámoló a háziorvosok munkájáról 

 

Előadó: Dr. Szatmári Piroska és Dr. Mihály Márta 

     háziorvosok 

 

8. Beszámoló a fogorvos munkájáról 
 

Előadó: Dr. Daher Paul 

                      fogorvos 

 

 

9. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 
 

 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről. 

Előadó:  Szobota Lajos  

               polgármester 
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Szobota Lajos polgármester: tájékoztatást adott arról, hogy a május 28. napján tartott 

rendkívüli testületi ülés keretében döntött a testület a Szoborpark kialakítása a Rudapithecus  

Látogató-Oktató és Kutató Központba beérkezett ajánlatok véleményezéséről.  

A döntés óta a szerződés megkötésre került. A szoborpark kialakítása során figyelembe veszik 

Kordos Professzor úr véleményét is.  

 

Szintén a május 28. napján tartott ülésen döntött a testület rendkívüli önkormányzati 

támogatás iránti igény benyújtásáról.  

Az igény a mai nap folyamán benyújtásra került.  

 

Döntés született a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében kiírt „Vállalkozások 

munkahelyteremtést szolgáló támogatása” pályázat, Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 

támogatási körbe pályázat benyújtásáról, valamint önrész biztosításáról. 

A pályázat a döntés óta benyújtásra került. 

 

Szükséges volt megerősítenünk a tagsági belépésünket a Durabo Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Csoportosulásba.  

Ezzel kapcsolatban a testületi döntés megszületett.  

 

Szintén a májusi ülésen került sor a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató 

Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására, valamint döntés született 

önkormányzati földtulajdon bérbe adásáról.  

 

Június 4. napján rendkívüli ülés keretében került sor a Rudabányai Városüzemeltető 

Nonprofit Kft 2013. évi beszámolójának és pénzügyi mérlegének elfogadására. Döntés 

született a Bóbita Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére történő pályázati kiírásról. 

    

Első napirendi pont tárgya:  Javaslat a Rudabánya Város Önkormányzatának 

közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 

     Előadó: Szobota Lajos 

                   polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza. 
 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a korábbi rendeletünk megalkotása óta 

jogszabályi változások történtek, ezért egy új rendelet megalkotása vált szükségessé.  

A rendelettervezet a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, 

tartalmazza azokat a közművelődési tevékenységhez kapcsolódó szabályozási elemeket, 

amelyek a törvény meghatároz.  

Ismertette a Kormányhivatal törvényességi felhívásának levelét a képviselő-testülettel.  

 

Elmondta továbbá, hogy a rendelet tervezetet a Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen 

megtárgyalta.  

Átadja a szót Hadobás Sándornak, a Bizottság elnökének. 
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Hadobás Sándor képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Szociális Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra 

javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – megalkotta a 8/2014. (VII.1.) Önkormányzati rendeletét a 

közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza. 

 
 

Második napirendi pont tárgya: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 3/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására    

 

Előadó: Szobota Lajos  

            polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza. 
 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a 3/2014. rendelettel kapcsolatban 

törvényességi észrevétel történt, mely szerint a rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése ellentmondó 

és így sérti a jogalkotásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. A rendelet tervezetet a 

Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta.  

Átadja a szót Hadobás Sándornak, a Bizottság elnökének. 

 

Hadobás Sándor képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Szociális Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra 

javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – megalkotta a 9/2014. (VII.1.) Önkormányzati rendeletét az 

önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról    
 

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza. 

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Pályázati kiírás a Gvadányi József Művelődési Ház, 

Könyvtár és Teleház igazgatói álláshely betöltésére 
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 Előadó: Szobota Lajos  

            polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: korábbi testületi ülésünkön Hadobás Sándor intézményvezetői 

megbízatásának meghosszabbításáról döntött a képviselő testület. A Kormányhivatal 

törvényességi felhívásban indítványozta a jogszabálysértő határozat visszavonását, valamint 

pályázati eljárás lefolytatását.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést valamint annak mellékletét vitassa meg és a 

határozati javaslatot fogadja el. Kérdés, hozzászólás nem volt.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

50/2014(VI.30.) határozata a 

                                                  a Gvadányi József Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház   

                                                  igazgatói álláshely betöltésének pályázati kiírásáról 

 

                                                Rudabánya Város Önkormányzati Képviselő-testülete a  

                                                határozat mellékletét képező Gvadányi József Művelődési Ház, 

                                                Könyvtár és Teleház igazgatói megbízására vonatkozó pályázati 

                                                kiírás szövegét jóváhagyja. 

                                                A képviselő-testület a beérkező pályázatok előzetes  

                                                véleményezését végző bizottság tagjainak a Pénzügyi és                  

                                                Szociális Bizottsága tagjait választja meg azzal, hogy a  

                                                bizottság kiegészül a reprezentatív szakszervezet által delegált,        

                                                továbbá  az országos szakmai szervezet által delegált egy-egy  

                                                 taggal. 

 

                                                 Határidő: azonnal 

                                                 Felelős: polgármester 

                      

 Szobota Lajos polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a korábbi 

12/2014.(I.31.) határozatunkat saját hatáskörben vissza kell vonnunk.      

Hadobás Sándor képviselő-testületi tag bejelentette személyes érintettségét.    

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással- 
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ellenszavazat nélkül - meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

51/2014(VI.30.) határozata a  

12/2014.(I.31.) határozat visszavonásáról.  

 

Rudabánya Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 

        12/2014.(I.31.) határozatát, melyben döntött a  

                                                       Gvadányi József Művelődési Ház intézményvezetői    

                                                       megbízatásának meghosszabbításáról visszavonja.  

 

                                                        Határidő: azonnal 

                                                        Felelős: polgármester  

 

Szobota Lajos polgármester:  Hadobás Sándor intézményvezetői megbízatásáról is 

döntetnie szükséges a testületnek.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással- 

ellenszavazat nélkül - meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

52/2014(VI.30.) határozata a  

Gvadányi József Művelődési Ház intézményvezetői 

megbízatásának meghosszabbításáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

                                                        Hadobás Sándor intézményvezetői megbízásának     

                                                        meghosszabbítását megtárgyalta és azt szeptember 30.   

                                                        napjáig elfogadja. 

 

                                                             Határidő: azonnal 

                                                       Felelős: polgármester 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Javaslat a Rudabányai Bóbita Óvoda Alapító 

Okiratának módosítására és egységes szerkezetbe történő elfogadására            

    

Előadó: Szobota Lajos 

            polgármester   

 
 Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza. 
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Szobota Lajos polgármester:  elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta 

és azt a  Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta.  

Átadja a szót Hadobás Sándornak, a Bizottság elnökének. 

 

Hadobás Sándor képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Szociális Bizottság a Rudabányai Bóbita Óvoda Alapító Okirata törzskönyvi 

bejegyzésének módosítását és egységes szerkezetben történő elfogadását megtárgyalta és azt 

elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

53/2014(VI.30.) határozata a 

a Rudabányai Bóbita Óvoda Alapító Okiratának 

módosításáról 

 

 

   Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

   Rudabányai Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítását 

                                                  a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

    Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.  

 

                                                   Határidő: azonnal 

                                                   Felelős: polgármester  

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy szükséges a képviselő-testület hozzájárulása 

az Alapító Okirat egységes szerkezetben történő elfogadásához is.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

54/2014(VI.30.) határozata a 

a Rudabányai Bóbita Óvoda Alapító Okiratának 

egységes szerkezetben történő elfogadásáról 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                               Rudabányai Bóbita Óvoda Alapító Okiratának egységes  

                                               szerkezetben történő elfogadását a jegyzőkönyv melléklete 

                                               szerinti tartalommal elfogadta.   

                                                          

                                                Határidő: azonnal 

                                                Felelős: polgármester  

 

Ötödik napirendi pont tárgya: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 

 

Előadó: Szabóné Dobi Andrea 

       intézményvezető 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta.  

Megkérdezi Szabóné Dobi Andrea intézményvezetőt, hogy kívánja-e az írásbeli 

beszámolóhoz szóbeli kiegészítést tenni.  

Szabóné Dobi Andrea intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott: szóbeli 

kiegészítésében elmondta, hogy a tavalyi évhez képest jelentős változás történt az adatokban. 

13 település elment tőlük, de a munka nem csökkent.  

Elmondta, hogy egyre hátrányosabb helyzetben van a településünk. A gyermekvédelem 

területén nem csökkel az ellátottak száma.  

Köszönetet mond az Önkormányzatnak és Kft-nek, hogy ha bármilyen probléma merül fel, 

mindig számíthatnak a segítségre.  

Szögedi Szabolcs képviselő-testületi tag: Szeptember 1-től társulási formában működik a 

Szociális Szolgáltató Központ. Szeretne többet tudni a tagok tagdíj befizetéséről, hogy ez  

milyen arányban történik, van-e elmaradás a tagtelepülések befizetésének vonatkozásában? 

Milyen intézkedéseket tudnak tenni, ha a gyermekkel kapcsolatos probléma hosszabb ideje 

fennáll? 

Szabóné Dobi Andrea intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott: a tagtelepülések 

nem fizetnek tagdíjat. Az állami normatívából próbálják fenntartani magukat.  

A második kérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy ha megtörténik a védelembe vétel, 

gondozási-nevelési tervet készítenek. Az abban foglaltakat a családnak be kell tartania, 

amennyiben javulás nem tapasztalható a gyermek akár a családból is kiemelhető. Több 

esetben is tettek javaslatot a gyermek kiemelésére, az elmúlt 3 évben összesen 9 gyermek 

került kiemelésre a családokból. 

Az ellátórendszer nagyon jól működik. Csak alapos okkal emelnek ki gyermekeket a 

családokból. A cél az volna, hogy a gyermek normális családban tudjon felnőni. 
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Szél Miklós képviselő testületit tag:  az igazolatlan mulasztások száma lecsökkent az elmúlt 

időszakban. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy ha a gyermek igazolatlan hiányzása az 

50 órát meghaladja megvonásra kerül a családi pótlék. 

10 óra igazolatlan hiányzás esetén a feljelentést meg kell tenni. Összesen 5 családtól vonták 

meg a családi pótlékot. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

55/2014(VI.30.) határozata a 

Szociális Szolgáltató Központ beszámolójáról 

 
 
 Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

 Szociális Szolgáltató Központ munkájáról szóló beszámolót 

 megtárgyalta és a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal  

 elfogadta.  

 

                                                Határidő: azonnal 

                                                Felelős: polgármester  

 

Hatodik napirendi pont tárgya: Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról 

 

Előadó: Bednárné Veréb Edit 

     védőnő 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta.  

Megkérdezi Bednárné Veréb Editet, hogy kívánja-e az írásbeli beszámolóhoz szóbeli 

kiegészítést tenni.  

Bednárné Veréb Edit védőnő, tanácskozási joggal meghívott: nem kíván az írásbeli 

anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni. 

Szél Miklós képviselő testületit tag: köszönetet mond a védőnőnek a lelkiismeretes 

munkájáért. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.         
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A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

56/2014(VI.30.) határozata a 

Védőnői Szolgálat beszámolójáról 

 

 

 Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

 a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámolót 

 megtárgyalta és a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal  

 elfogadta.  

 

                                                 Határidő: azonnal 

                                                 Felelős: polgármester  

 

 

Hetedik napirendi pont tárgya: Beszámoló a háziorvosok munkájáról 

 

Előadók: Dr. Szatmári Piroska és Dr. Mihály Márta 

                   háziorvosok 

 

Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 9-10. mellékletei tartalmazzák. 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta.  

Megkérdezi a háziorvosokat, hogy kívánnak-e az írásbeli beszámolóhoz szóbeli kiegészítést 

tenni.  

Dr. Mihály Márta az I. számú körzet háziorvosa, tanácskozási joggal meghívott: nem 

kíván az írásbeli anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni. 

Szögedi Szabolcs képviselő-testületi tag: a rendelési idő betartásával voltak problémák és 

ezzel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni.  

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a doktornő írásban válaszolt a megkeresésre és 

magyarázatot adott a mulasztásra.   

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

57/2014(VI.30.) határozata a 

az I. számú háziorvosi körzet beszámolójáról  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

az I. számú háziorvos munkájáról szóló beszámolót 

megtárgyalta és a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal  

elfogadta.  

 

                                                Határidő: azonnal 

                                                Felelős: polgármester  

 

 

Dr. Szatmári Piroska háziorvos, tanácskozási joggal meghívott: nem kíván az írásbeli 

anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni. 

Veres Lajos alpolgármester: köszönetet mond doktornőnek azért, hogy a helyettesítési 

feladatokat ellátta mindaddig, amíg a másik körzet rendelőjébe nem érkezett meg Dr. Mihály 

Márta doktornő.   

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

58/2014(VI.30.) határozata a 

az II. számú háziorvosi körzet beszámolójáról  

 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

az II. számú háziorvos munkájáról szóló beszámolót 

megtárgyalta és a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal  

elfogadta.  

 

                                               Határidő: azonnal 

                                               Felelős: polgármester  

 

 

Nyolcadik napirendi pont tárgya: Beszámoló a fogorvos munkájáról 
 

Előadó: Dr. Daher Paul 

                      fogorvos 
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Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 11. mellékletei tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta.  

Megkérdezi Dr. Daher Pault, hogy kívánja-e az írásbeli beszámolóhoz szóbeli kiegészítést 

tenni.  

Dr. Daher Paul fogorvos, tanácskozási joggal meghívott: megköszöni a képviselő-

testületnek a támogatást, amit kapott az elmúlt években.  

Szeretné továbbá, hogy a fogászati szék új bőr borítást kapjon, ebben kéri a képviselő-testület 

segítségét.  

A szék egyébként tökéletesen funkcionál, ez csak esztétikai problémát jelent. 

 

Veres Lajos alpolgármester: kéri doktor urat, hogy kérjen árajánlatot a székre és 

természetesen a képviselő-testület segítségére számíthat.  

 

  

Szögedi Szabolcs képviselő-testületi tag: megkérdezi, hogy a szűrővizsgálat már az 

iskolában megkezdődik-e, valamint szeretne információt kapni arról, hogy a rendelőben lévő 

röntgen gép használható-e? 

Dr. Daher Paul fogorvos, tanácskozási joggal meghívott: elmondta, hogy a 

szűrővizsgálatok természetesen a rendelőben történnek. Az iskolában csak előadást tartanak a 

gyermekeknek a helyes fogápolásról.  

A röntgen géppel kapcsolatban elmondta, hogy az használható, de nem lehet vele panoráma 

röntgent készíteni, csak egy-két fog röntgenezésére használható.  

A fogmegtartó kezelések továbbra is ingyenesek.  

A nyugdíjasok vonatkozásában elmondta, hogy a kedvezmény csak 62. év felett jár és 

közgyógyellátás esetén, tehát az előnyugdíjasok és a korkedvezménnyel nyugdíjban lévők 

számára nem jár a kedvezmény.  

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott:  köszöni a doktor úr 

toleranciáját, mivel az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt nem mindig tudják időben 

biztosítani a támogatások összegét. 

 Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

59/2014(VI.30.) határozata a 

a fogorvos beszámolójáról  

 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

a fogorvos munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal  

elfogadta.  

 

                                                Határidő: azonnal 

                                                Felelős: polgármester  

 

Kilencedik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 
 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta.  

Az önkormányzatnak módosítani kell a törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott 

szakfeladat kódjait. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 4. sz 

függelék módosítását fogadja el.   

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                             60/2014(VI.30.) határozata a 

                                                   Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testülete és 

                                                   Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 4. sz.  

                                                                           Függelékének módosítása 

 
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztést megtárgyalta és a Rudabánya Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzata 4. sz. Függelékének módosítását 

elfogadja a kormányzati funkció bejelentésével összefüggésben.  

 

                                                Határidő: azonnal 

                                                Felelős: polgármester 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Lovász Aladárné 

rudabányai lakos felajánlotta az önkormányzatnak a tulajdonában lévő Jókai utca alatti 
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földterületet. A tulajdoni része viszont csak 8/72 rész. Megköszöni a felajánlást, de nem 

kívánnak élni vele.   

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                             61/2014(VI.30.) határozata  

                                                                    Lovász Aladárné földfelajánlásáról 

 

    Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem 

    fogadja el Lovász Aladárné földfelajánlását. 

    Amennyiben a fölajánlott ingatlan 1/1 arányban Lovász 

    Aladárné tulajdonába kerülne a döntését felülvizsgálja. 

 

   Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról a  

   kérelmezőt értesítse.                                            

      
                                                 Határidő: azonnal 

                                                 Felelős: polgármester 

Szobota Lajos polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy érkezett egy 

kérelem a Hivatalba, melyben az Árpád utca 9. szám alatti társasház lakói kérik, hogy az 

önkormányzat járuljon hozzá, hogy a ház tetőszerkezetét fel tudják újítani. 

Elmondta továbbá, hogy a társasházban van egy önkormányzati tulajdonban lévő lakás is. 

A társasház ténylegesen nem működik, közös képviselője és Alaptó Okirata nincs.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                             62/2014(VI.30.) határozata  

                                                  a Rudabánya, Árpád utca 9. szám alatti ingatlan  

                                                      tetőszerkezetének javításához történő hozzájárulásról                   

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Rudabánya, Árpád utca 9. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének 

felújításáról benyújtott kérelmet megtárgyalta és azt elutasítja. 
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