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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.07.23-án,  

               du. 15.00 órai kezdettel tartott  nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:   Szociális Szolgáltató Központ Konferencia Terme Rudabánya 

 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Novák Péter 

alpolgármester, Hadobás Sándor, Jancsurák Árpád, Szögedi Szabolcs képviselő- testületi 

tagok, összesen 6 fő. 

 

Szél Miklós képviselő-testületi tag távolmaradását előre jelezte. 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

         Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző  

                    Papp Andrea intézményvezető 

                    Sebestyén Mónika intézményvezető 

                    Sóváriné Sárog Éva intézményvezető a 4. napirendi ponthoz 

                    Dr. Szatmári Piroska háziorvos a 3. napirendi ponthoz 

                    Bednárné Veréb Edit védőnő a 3. napirendi ponthoz 

                    Helmeczi Alexandra védőnő a 3. napirendi ponthoz                

 

 

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. Javaslatot tett a testületi ülés napirendi 

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

 

Napirend előtt: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 

 

 

Napirend:  

 

1. Beszámoló a Bóbita Óvoda által végzett munkáról 

 

Előadó: Sebestyén Mónika 

              intézményvezető    

 

2. Javaslat a Rudabányai Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

                polgármester 

               

 

3. Beszámoló az egészségügyi szolgáltatók munkájáról 
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Előadók: Dr. Szatmári Piroska 

                             háziorvos 

   

                       Bednárné Veréb Edit 

                                védőnő 

 

                      Helmeczi Alexandra 

                              védőnő 

 

                         Dr. Daher Paul 

                             fogorvos 

 

                  

4. Tájékoztató a Gvadányi József Általános Iskola által végzett munkáról             

 

Előadó: Sóváriné Sárog Éva 

                   igazgató 

 

5. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók  
 

Napirend előtt: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy június 29-én tartottak egy soron kívüli testületi 

ülést. Ezen az ülésen tárgyalta a testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kazincbarcikai Tankerületével kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról benyújtott 

előterjesztést. Kérték, hogy az önkormányzat a tanuszodát működtetésre vegye vissza.  Ezt a 

módosítást a kiadott formában nem fogadta el a testület, de partnerek vagyunk a probléma 

közös megoldásában. Az önkormányzat elkészítette a költségvetést az épület statikai 

megerősítésére. A felújítási munkálatokban partnerek vagyunk.  

 

Döntött a testület közterületen lévő játszóterek kialakításáról is. A négy lehetséges helyszín 

közül kettőt támogatott a testület. Az egyik játszótér a Zöldfa utcában kerülne kialakításra, a 

másik pedig a régi teniszpálya területén. A tervezési munkálatok elindultak.  

 

Ezen a testületi ülésen döntött a testület az eb rendészeti telep működtetéséhez feladat-ellátási 

szerződés megkötéséről, valamint elfogadásra került az eb rendészeti telep működési 

szabályzata. 

 

Ezen a testületi ülésen elfogadásra került a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

rendeletünk. Az elfogadott rendelet a Zöld Völgy Kft felé, valamint a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás felé megküldésre került. A rendeletünk 

július 1 napjával lépett hatályba.  

 

A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy 6 fő bővítésére kaptak lehetőséget. Így 

jelenleg 270 fő fogalakoztatását biztosítják. Két kiemelt területük van. Az egyik a 

mezőgazdaság, a fólia és a külkertészeti munkálatok.  Elsősorban a konyhára termelnek. A 

többlet terméket a lakosság részére értékesítik. A tojás értékesítése is megkezdődött a 

lakosság részére is. A befolyt összeget visszaforgatják. Már vásároltak egy 500 L-es 

hűtőládát. Az olajtök termeléssel is megpróbálkoznak. Ennek a felhasználási lehetőségét 
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keresik.  

A másik kiemelt területe a közfoglalkoztatásnak a betonüzem. Folyamatosan gyártják a 

betonelemeket, térköveket. A lakosság részére addig nem kerülnek eladásra a termékek, amíg 

a településnek szüksége van az elemekre.   

A parkosítást, fűnyírást folyamatosan végezzük. A következő feladat a régi református iskola 

rendbetétele. Az egyházközséggel a szerződés aláírásra került.  

 

A kanadai delegáció június 2-től itt tartózkodik. Alsótelekesen ásatnak, de a mi szállónkon 

vannak elhelyezve és az étkezést is a konyhánkon keresztül veszik igénybe. Sok szép lelet 

feltárására került már sor, melyekről az elemzésüket követően a későbbiekben beszámolunk.   

 

A következő nagy feladat, amely előttünk áll a Szociális Szövetkezet létrehozása. Az 

előkészületi munkálatokat már megkezdték. A következő testületi ülésen ezeket az 

előkészületi dokumentumokat beterjesztjük a testület elé.  

 

Elmondta, hogy mindenki megkapta a Városnapi programot. Abban kérné a testületi tagok 

segítségét, hogy a Málenkij Robotra elhurcoltak emlékére az emléktáblát hová gondolnák 

felállítani.  Kérné a lakosság segítségét is, hogy méltó helyre kerüljön az emléktábla.  

Bízik abban, hogy támogatást is kapunk a rendezvény megtartására. Este Hooligans koncert, 

ST. Martin koncert és tűzijáték várja a rendezvényre érkezőket.   

     

 

 

Első napirendi pont tárgya: Beszámoló a Bóbita Óvoda által végzett munkáról 

 

Előadó: Sebestyén Mónika 

              intézményvezető    

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza. 

 

 

Szobota Lajos polgármester: az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi Sebestyén 

Mónika intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.  

 

Sebestyén Mónika intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott: köszöni a szót és 

szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az idei évben 88 volt a gyermeklétszám, amely az év 

végére 91 főre emelkedett. A gyermekek többsége hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű. Igyekeztek olyan feltételeket teremteni, amelyben harmonikusan fejlődik a gyermek 

személyisége. Figyelembe veszik az egyéni szükségleteiket. Alkalmazzák a csoport és a 

drámapedagógiai módszereket egyaránt. Fontos, hogy élményekkel teli óvodai életet 

biztosítsanak a gyermekek számára. Ezeknek a megvalósítására különböző programokat 

szerveznek a gyermekeknek. A beszámolójában erről részletesen ír. Kiemelt céljuk volt az 

egészséges életmódra és az együttélésre történő formálása a gyermekeknek. Mindezek csak a 

családokkal való közös együttműködés során valósulhat meg.  

Fontosnak tartja, hogy a jövőben nagyobb arányban vegyenek részt a szülők a szülő 

értekezleten.  

Köszönetet mond az önkormányzatnak és az intézményeknek a sikeres együttműködésért.  

Ha kérdés merült fel a beszámolóval kapcsolatban szívesen válaszol rá.  

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy szeptemberétől 3 éves kortól kötelező az 

óvodai nevelés. Megkérdezi, hogy ez milyen jellegű létszámfejlesztést okoz? 
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Sebestyén Mónika intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott: kevés gyermek 

született és így kevesebb a gyermekek létszám mint ami az előző évekre jellemző volt.   

 

Hadobás Sándor képviselő-testületi tag: javasolja, hogy az óvodai évzáró ünnepségeket a 

Művelődési Házban tartsák meg. Egyrészt hűvösebb, másrészt a fényképezést is könnyebben 

meg lehet oldani.  

 

Sebestyén Mónika intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott : köszöni és 

megfontolja a javaslatot.  

 

Szögedi Szabolcs képviselő-testületi tag: megkérdezi, hogy milyen mérlegelés alapján 

marad vissza az óvodába a gyermek, ha már tanköteles lenne? 

 

Sebestyén Mónika intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott : az a gyermek 

tanköteles, aki augusztus 30-ig betölti a 6. életévét. De a tapasztalat az, hogy az a gyermek aki 

nyáron tölti a 6. életévét még nem iskola érett. Figyelembe veszik a fejlesztő pedagógus, az 

óvoda pedagógus és a szülő véleményét is. A közös vélemény után döntenek. A gyermek 

érdekét veszik figyelembe. 

 

Veres Lajos alpolgármester:  van-e képünk a jövőre nézve arról, hogy fenntartható lesz-e a 

négy osztály az óvodákban, vagy lecsökken a gyermekek száma?  A német nemzetiségi 

óvodával kapcsolatban megkérdezi, hogy van-e a jövőben lehetőség rá, hogy bevezessük? 

  

Sebestyén Mónika intézményvezető,tanácskozási joggal meghívott: ebben az évben a 

legkevesebb a gyermekek száma. De a jövőben is fogják tudni tartani a négy csoportot.  

A német nemzetiségi óvodai oktatással kapcsolatban a legnagyobb probléma, hogy nincs 

német nemzetiségi óvodai szakkal rendelkező pedagógusuk. Ezt a nevelést szakkör 

formájában nem lehet bevezetni. Szakvizsgázott óvónő szükséges hozzá.  

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott: megkérdezi, hogy 

minden óvodaköteles gyermek beíratásra került-e az óvodába? 

 

Sebestyén Mónika intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott : elmondta, hogy egy 

gyermek szülője kérte jegyző úrtól a felmentést. A védőnői és az óvoda pedagógus 

véleményének kikérése után jegyző úr határozatban rendelkezett a felmentésről. Összesen 22 

fő az, aki augusztus végéig betölti a 3. életévét.  

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott: megkérdezi, hogy az 

óvoda létszáma így mennyi lesz szeptember 1-vel? 

 

Sebestyén Mónika intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott: pontos létszámot nem 

tud mondani, mert vannak családok akik szeptembertől elköltöznek a településről. Ha ezeket a 

gyermekeket kiveszi belőle összesen 75 fő. 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott: igyekszik minden 

óvodai rendezvényen megjelenni. A véleménye az, hogy magas színvonalú pedagógiai munka 

folyik. Színvonalas előadásokat, műsorokat látnak az óvodás gyermekektől és ehhez csak 

gratulálni tud.  

Véleménye, hogy a túlzott adminisztráció mellett a gyermekekre egyre kevesebb idő jut.  

Megkérdezi, hogy az etnikum aránya milyen jelenleg az óvodában? 
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Sebestyén Mónika intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott: 75-80% az etnikum 

aránya. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                53/2015. (VII.23.) határozata a 

                                                              a Bóbita Óvoda által végzett munkáról szóló 

                                                                          beszámoló elfogadásáról 

 

                                         Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

                                         Rudabányai Bóbita Óvoda beszámolóját megtárgyalta és az  

                                         az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

 

                                         Határidő: azonnal 

                                         Felelős: polgármester  

 

 

Második napirendi pont tárgya: Javaslat a Rudabányai Bóbita Óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

                polgármester 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza. 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a Bóbita Óvoda SZMSZ-nek módosításáról 

szóló előterjesztést mindenki megkapta. Ez a módosítás a nyitvatartási idő növelését érintené.    

                                    

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                54/2015. (VII.23.) határozata a 

                                               a Rudabányai Bóbita Óvoda SZMSZ-nek módosításáról 
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                                                 Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                                 Rudabányai Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési  

                                                 Szabályzatának módosítását megtárgyalta és azt az 

                                                 az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.        

                                                

                                                Határidő: azonnal 

                                                Felelős: polgármester  

 

Harmadik napirendi pont tárgya: Beszámoló az egészségügyi szolgáltatók munkájáról 
 

Előadók: Dr. Szatmári Piroska 

                             háziorvos 

   

                       Bednárné Veréb Edit 

                                védőnő 

 

                      Helmeczi Alexandra 

                              védőnő 

 

                         Dr. Daher Paul 

                             fogorvos 

 

Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza. 

 

 

Szobota Lajos polgármester: megkérdezi Dr. Szatmári Piroska háziorvost, hogy van-e 

kiegészíteni valója a beszámolóval kapcsolatban?    

 

 

Dr. Szatmári Piroska háziorvos, tanácskozási joggal meghívott: köszönti a testület tagjait 

és a lakosságot.  

Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy számára nagyon megterhelő mindkét szolgálat 

ellátása. Annak viszont örül, hogy ezt sikerült mindenféle nagyobb konfliktus nélkül 

megoldani az elmúlt években. Ez köszönhető a két körzetben lévő, magasan képzett 

asszisztenciának is.  A visszatérő és legnagyobb probléma az egészségügyben a fölösleges 

adminisztrációs feladatok ellátása. A körzet ellátását nehezíti, hogy hozzá tartozik a 

csecsemőellátás, az óvoda és az iskola ellátása is. Nagy probléma, hogy nem tud időpontokat 

adni. Szabadságon egy éve nem volt. Arra is gondolt, hogy Dr. Mihály Mártát fogja megbízni 

a helyettesítéssel. Az asszisztenciának a szabadságolását meg tudja oldani.    

 

A Hepatitis járványt sikerült megfékezniük, de nem volt egyszerű. Köszöni az intézmények 

segítségét is a járvány megfékezésében.  

 

Szobota Lajos polgármester: köszöni doktornő munkáját. A szabadságolást valahogy meg 

kell oldaniuk.  

December 31-vel lejár az ügyeleti szolgálattal a szerződés. Tudomása szerint Sivák doktor úr 

nem akarja tovább vinni az ügyeletet. Ha ez nem jön létre, mit tudunk tenni? Meghirdetjük, de 

nem fog jelentkezni senki rá. Ha ez így lesz, akkor be kell társulni másik ügyelethez. 

 

 

Más kérdés, hozzászólás nem volt.  
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A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                55/2015. (VII.23.) határozata a 

                                                  a háziorvos munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

                                                   Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

                                                   Rudabánya I. és II. háziorvosi szolgálat működtetéséről 

                                                   szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

                             

 

                                           Határidő: azonnal  

                                           Felelős: polgármester 

 

 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy most kapta a tájékoztatást, hogy Dr. Daher 

Paul fogorvosnak Edelénybe rendelést kell tartania. Kéri, hogy amennyiben az írásbeli 

beszámolójával kapcsolatban kérdés van, azt írásban juttassuk el számára.  

 

Szögedi Szabolcs képviselő-testületi tag: hiányolja a beszámolóból a részletes 

betegforgalom kimutatását. Ezt kéri, hogy doktor úr csatolja be.  

 

 Más kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                   56/2015. (VII.23.) határozata a 

                                     fogorvosi szolgálat működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

                                                 Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                                 fogorvosi szolgálat működéséről szóló beszámolót   

                                                 azt előterjesztésnek megfelelően  elfogadta.  

 

                                           Határidő: azonnal  

                                           Felelős: polgármester 

 

 

 

Szobota Lajos polgármester: köszönti a védőnőket. A beszámolót mindenki megkapta. 

Nagyon részletes és alapos munka.   
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott: köszönti a védőnőket. 

Szeretné köszönetét kifejezni a két védőnőnek. Edit védőnőnek különösen, aki közel egy évig 

egyedül látta el a védőnői feladatokat.   

 

Más kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                57/2015. (VII.23.) határozata a 

                                             az I. és II. számú védőnői szolgálat működéséről szóló 

                                                                 beszámoló elfogadásáról 

 

 

                                                 Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

                                                 I. és II. számú védőnői szolgálat működéséről szóló beszámolót  

                                                 megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.         

  

                                           Határidő: azonnal  

                                                Felelős: polgármester 

 

 

Negyedik napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Gvadányi József Általános Iskola által 

végzett munkáról             

 

Előadó: Sóváriné Sárog Éva 

                   igazgató 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza.  

 

Szobota Lajos polgármestre: köszönti az iskola igazgatóját Sóváriné Sárog Évát. A 

tájékoztatója nagyon részletesre sikerült, ezért azt e-mail formájában kapták meg a testületi 

tagok.  

 

Sóváriné Sárog Éva intézményvezető, tanácskozási joggal meghívott: köszöni a meghívást 

a testületi ülésre. Elmondta, hogy ebben az évben polgármesteri dicséretben részesült két 

pedagógusunk Szél Miklósné és Cziszlavicz Józsefné. Ez motiválóan hat a nevelő testületre.  

Elmondta, hogy nehéz évet zártak, de eredményes tanévként értékeli az elmúlt évet. Ez a 

beszámolóból is kitűnik.   

A legfontosabb célja az volt, hogy a tantestületet egységesítse, megtalálják a közös utat az 

eredményes munkavégzéshez. A jó munkahelyi légkör megteremtése is nagyon fontos. A 

tantestület nagy része derűsen, vidáman végezte a munkáját. Ez motiválón hat a gyermekre is.  

Sikeres volt az iskolaotthon működtetése is. Szép eredményeket értek el a tanulmányokban és 

a versenyeken is. Ebben a tanévben kevés igazgatói figyelmeztetést kellett kiadniuk.  

Több változást vezettek be. Szülői klubbot hoztak létre.   

Beindult a minősítési rendszer. Két pedagógusunk sikeres minősítő vizsgát tett a tavaszi  
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