JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 7-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János,
Fenyves Györgyné, Papp János Józsefné, Nagy Ferenc, Varga
József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Fehér Ágnes – óvodavezető, Pénzügy
részéről: Illyésné Nagy Terézia és dr. Papp Antalné

Papp János polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, a képviselőtestület határozatképes - valamennyi képviselő jelen van -, majd megnyitja a testületi
ülést.
Napirendi pont elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok
módosítására, és szavazásra bocsátja elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
24/2014.(V.07.) önkormányzati határozat
Napirendi pontokról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Napirend - Javaslat a 2013. évi költségvetés módosítására és a 2013. évi
pénzmaradvány felosztására. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról
2. Napirend - Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről
3. Napirend - Előterjesztés képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
4. Napirend - Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló rendelettervezethez
5. Napirend - Előterjesztés a köztemetésről és a temetkezésről szóló
rendelet-tervezethez
6. Napirend - Előterjesztés a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről
szóló rendelet-tervezetről, a helyi termelői bolt és piac működtetéséről
6/A. Napirend - Előterjesztés talajterhelési díjról szóló 17/2013.(IX.25.)
rendelet módosításáról
7. Napirend - Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulási
Megállapodásának módosításáról
8. Napirend - Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáról
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9. Egyéb napirend
Erről értesülnek:
1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár

1. Napirend
Javaslat a 2013. évi költségvetés módosítására és a 2013. évi pénzmaradvány
felosztására. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Papp János polgármester felkéri a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság
elnökét a napirend előterjesztésére
Varga János - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy bizottsági ülésen megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a
2013. évi költségvetési módosítást és a zárszámadást is. Hozzáteszi, hogy nagyon
nehéz úgy tervezni, és gazdálkodni, hogy a pályázati finanszírozást nem küldik
határidőben. A bizottság a módosítást, és a zárszámadást is elfogadásra javasolja.
Papp János polgármester örül, hogy ilyen gazdasági évet sikerült produkálni a
nehézségek ellenére. Gratulál a pénzügyeseknek, Illyésné Terikének, dr. Pappné
Böbének, és Balogh Edith jegyzőnek az elért eredményekért. Véleménye szerint ez
bűvészmutatvány volt a részükről. Az intézmények színvonala nem csökkent.
Elnézést kér a képviselőktől, hogy még ebben az évben nem utaltak részükre
tiszteletdíjat, de azon igyekeztek, hogy minél több rendezetlen számlát ki tudjanak
tisztázni. Türelmet kér a képviselőktől, Ígéri, hogy amennyiben lehetőség lesz rá,
ettől a hónaptól kezdve, pótolni fogják.
A rendeleteket elfogadását javasolja, majd egyenként szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (V.07.) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ezen rendelet – teljes terjedelmében – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (V.07.) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
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A rendelet – teljes terjedelmében – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. Napirend
Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző az adóhátralékok behajtására tett intézkedések eredményével
egészíti ki előterjesztését.
A hátralékkal rendelkező adóalanyoknak fizetési felszólítót küldtek, melynek
eredményeként 1.751.485.- Ft adótartozást befizettek. Ebből az iparűzési adó:
248.468.- Ft, az gépjárműadó: 1.319.127.- Ft, és a pótlékok befizetésének összege:
183.890.- Ft volt.
Éven túli gépjárműadó hátralékkal rendelkező adóalanyoknál lehetősége van az
önkormányzatnak a gépjármű fogalomból történő kivonására. Ebben az évben 37
adózó esetében indították meg az eljárást.
Az idegen szerveknél kimutatott köztartozások végrehajtásából behajtott összeg:
226.712.- Ft. Ebből az önkormányzatnál maradó rész: 78.400.- Ft. Sajnos az idegen
behajtások rengeteg munkával járnak, azonban a behajtott összegből csekély rész
marad az önkormányzatnál bevételként.
A tartozások behajtását nehezíti, hogy a végrehajtás alá vont adóalanyok 60-70%-a
nem rendelkezik letiltható jövedelemmel. Gépjárműadó esetében az egy évet
meghaladó adóhátralékosoknál sok esetben tulajdonosváltás történik, ezért a
behajtási cselekmény csekély eredménnyel alkalmazható. Az iparűzési adó hátralék
behajtását nehezíti, ha az adóalany megszűnt, jogutódja pedig ismeretlen.
Varga János - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy bizottsági ülésen megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a
napirendet.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
25/2014.(V.07) önkormányzati határozat
A 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, melyet
jóváhagyólag elfogad.
Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok
2. Valamennyi Képviselő, Helyben
3. Jegyző, helyben
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3. Napirend
Előterjesztés képviselő-testület
módosításáról

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának

Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló rendeletet is módosítani szükséges az utcanevek változása
miatt.
Varga János - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, a
bizottsági ülésen megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a módosításról szóló
rendelet-tervezetet.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (V.07.) önkormányzati RENDELETE
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Ezen rendelet – teljes terjedelmében – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirend
Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez
Papp János polgármester felkéri Balogh Edith jegyzőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a környezetvédelméről
szóló rendelet kiegészítését kérték. A rendelet-tervezet elkészítésével eleget tett a
kérésnek, a 12-16. §-ai tartalmazzák az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésre
vonatkozó szabályait.
Fontosnak tartja, hogy minden ingatlan tulajdonos értesüljön a rendeletről.
Varga János - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, a
bizottsági ülésen egyhangú döntéssel elfogadták a környezetvédelemről szóló
rendelet-tervezetet.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014.(v.07.) önkormányzati RENDELETE
A helyi környezet védelméről
Ezen rendelet – teljes terjedelmében – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Napirend
Előterjesztés a köztemetésről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez
Papp János polgármester átadja a szót a napirend előterjesztőjének.
Balogh Edith jegyző elmondja, új rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé. A
temető rendelet már tartalmazza a nyitvatartási időpontokat, a 27 férőhelyes urnafal
díját. A sírhely váltás és az újraváltás díja is változik az új rendeletben.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a törvény értelmében a helyi, illetve a területileg
illetékes fogyasztóvédelemi egyesülettel, civil szervezetettel kell egyeztetni a díjak
változását. Levelére azonban azt a választ kapta, hogy nincs ilyen megyei szerv. A
temetkezési vállalkozóval – Pietas Kft. – egyeztette a rendelet-tervezetet.
Az előterjesztésként kiküldött rendelet-tervezetben a hatálybalépés dátumát május 1
helyett, május 12-ére javasolja módosítani.
Varga János - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy megtárgyalták a napirendet.
Az előterjesztett rendeletet, a hatálybalépés dátumának és a nyitvatartási idő
módosításával javasolják elfogadni.
Október 30-án, november 1-jén és december 24-én is legyen nyitva a temető 7 órától
20 óráig.
A képviselők egyetértenek a módosító javaslattal.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását a
módosítással együtt.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014.(V.07.) önkormányzati RENDELETE
a köztemetőről és a temetkezésről
A rendelet – teljes terjedelmében – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6
6. Napirend
Előterjesztés a termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről
rendelettervezetről, a helyi termelői bolt és piac működtetéséről

szóló

Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző előterjesztését az alábbiakkal egészíti ki:
Közeledik a befejezés ideje. Jelenleg a hiánypótlások zajlanak. A piac júniusban
nyitna. A piac működtetése a hivatal által történik, és hivatali dolgozó fogja beszedni
a helypénzt. A termelői bolt üzemeltetését vállalkozóval szeretnék megoldani.
Varga János - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a működtetésről szóló
határozat tervezetet és a rendeletet.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a működtetésről szóló határozattervezetet és a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
26/2014.(V.07) önkormányzati határozat
A helyi termelői piac működtetéséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákócziújfalu,
Fő utca 33. szám alatt létesített helyi termelői piac üzemeltetési feladataival a
Polgármesteri Hivatal településüzemeltetési csoportját bízza meg.
Határidő: 2014. május 1.
Felelős: Papp János polgármester és Balogh Edith jegyző
Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok
2. Valamennyi Képviselő, Helyben
3. Jegyző, helyben

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (V.07.) önkormányzati RENDELETE
Helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről
Ezen rendelet – teljes terjedelmében – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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6/1. Napirend
Előterjesztés talajterhelési díjról szóló 17/2013.(IX.25.) rendelet módosításáról
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy valamennyi érintett ingatlantulajdonoshoz
eljutották az önkormányzat és a VCSM közös felhívását, és a testület rendeletet is
alkotott a talajterhelési díjról. Amikor viszont fizetni kellett volna többen azt mondták,
hogy nem látták, nem hallottak a díjfizetési kötelezettségükről. Több
ingatlantulajdonos mentesítést kért, hivatkozva szociális helyzetére. A
jogszabályalkotó feltételezi, ha egy ingatlanban nincs fürdőszoba, akkor is használják
a vizet, így az elfogyasztott víz mennyiség után talajterhelési díjat kell fizetnie annak,
aki nem köt rá a csatornahálózatra.
A képviselők is tudják milyen nehéz helyzetbe van a lakosság, ezért a talajterhelési
díjról szóló rendelet módosítását javasolja.
Varga János - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, tárgyalta a bizottság a rendelet-módosítást, egyetértettek vele.
Elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
A napirendhez hozzászól: Merena Lászlóné alpolgármester.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a talajterhelési díjról szóló rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (V.07.) önkormányzati RENDELETE
a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Ezen rendelet – teljes terjedelmében – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Napirend
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának
módosításáról
Papp János polgármester a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló írásos előterjesztést röviden összefoglalja,
majd átadja a szót a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnökének.
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Varga János - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsájt.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
27/2014.(V.07) önkormányzati határozat
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási
módosításáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Megállapodásának

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen
határozat mellékleteiben foglaltak alapján elfogadja.
Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok
2. Valamennyi Képviselő, Helyben
3. Jegyző, helyben

8. Napirend
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a Művelődési Ház és
Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáról
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző nem kívánja kiegészíteni írásos előterjesztését.
Varga János - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság tárgyalta az alapító okiratok módosításáról szóló előterjesztést, és
egyhangúlag elfogadták.
Papp János polgármester - egyenként - szavazásra bocsátja a határozattervezetek elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
28/2014.(V.07.) önkormányzati határozat
A Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést, és az alapító okirat módosítását, valamint az egységes
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szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyólag
elfogadja.
Az alapító okiratban foglalt változást a törzskönyvi nyilvántartásban át kell
vezetni.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Határidő: a testületi döntést követő 15. nap
Erről értesülnek:

1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi képviselő helyben
3.) Intézményvezető, Pénzügyi vezető, helyben
4.) Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
29/2014.(V.07.) önkormányzati határozata
A Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést, és az alapító okirat módosítását, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyólag
elfogadja.
Az alapító okiratban foglalt változást a törzskönyvi nyilvántartásban át kell
vezetni.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Határidő: a testületi döntést követő 15. nap
Erről értesülnek:

1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi képviselő helyben
3.) Intézményvezető, Pénzügyi vezető, helyben
4.) Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
30/2014.(V.07.) önkormányzati határozata
A Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést, és az alapító okirat módosítását, valamint az egységes
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szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyólag
elfogadja.
Az alapító okiratban foglalt változást a törzskönyvi nyilvántartásban át kell
vezetni.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Határidő: a testületi döntést követő 15. nap
Erről értesülnek:

1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi képviselő helyben
3.) Intézményvezető, Pénzügyi vezető, helyben
4.) Irattár

9. Egyéb napirend
Tájékoztatás a Szolnoki Rendőrkapitányság által lebonyolított konzultációs fórumról
Papp János polgármester az alábbiakról ad tájékoztatást:
A mai napon a Szolnoki Rendőrkapitányság - Szabó Zoltán r.alezredes
kapitányságvezető képviseletében -, itt a hivatalban tartott konzultációs fórumot. A
konzultáción részt vettek Tiszaföldvár, Matfű, Rákóczifalva polgármesterei,
polgárőrség vezetői, gyermekjóléti szolgálatok vezetői. Beszélgettek a
közbiztonságról, a bűnelkövetések, bűncselekmények megelőzéséről.
Polgármester úr ígéretet kapott a 442-es főúton áthaladók sebességcsökkentése
érdekében egy álló trafipax, illetve közlekedési lámpa felszerelésére.
A képviselő-testület elfogadja a tájékoztatást, határozatot nem hoz róla.

Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői pályázatáról
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket: a Herman Ottó Általános Iskola
intézményvezetői pályázatára a jelenlegi iskolaigazgató – Zentai Erzsébet -, adott be
pályázatot.
Papp János polgármester elmondja, hogy továbbra sem tartja jónak, hogy elvitték
az iskolát az önkormányzattól. A tanári kar teljesen kicserélődött, nem rákócziújfalui
tanárok tanítják a gyerekeket. Nem ismerik sem a gyerekeket, sem a szülőket. Nincs
semmi kapcsolatuk a faluval. A gyerekek számára alig van délutáni foglalkozás. A
pályázatot elolvasta, sok dologgal (tornacsarnok, iskolaépület állaga, tanulói létszám)
nem ért egyet.
Varga János - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság tárgyalta a pályázatot és egyhangúlag elfogadták.
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A napirendhez hozzászólnak Merena Lászlóné, Papp János Józsefné, Fenyves
Györgyné képviselők.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
31/2014. önkormányzati határozat
Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői pályázat
véleményezéséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Pénzügyi,
Ügyrendi és Oktatási Bizottságának javaslatát elfogadva, a Rákócziújfalui
Herman Ottó Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Zentai
Erzsébet Veronika pályázatát, és intézményvezetői megbízását
támogatja.
A Képviselő-testület kéri az általános iskola vezetését és nevelőtestületét,
hogy a jövőben legyen folyamatosabb az együttműködés az önkormányzattal
és intézményeivel, az intézmény dolgozói és diákjai vonják be
mindennapjaikba a szülőket, illetve kapcsolódjanak a település
mindennapjaihoz, a közösségi megmozdulásokhoz és rendezvényekhez.
Az önkormányzat a maga részéről mindent megtesz, hogy az általános iskola
a helyi közösség szerves részeként működjön a településen.
Erről értesülnek: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki
Tankerület, 5000 Szolnok Kossuth tér 1. III. em.
3./ Zentai Erzsébet Veronika
5084 Rákócziújfalu, Petőfi S. út 17-19.
4./ Valamennyi Képviselő, Helyben

Tájékoztatás a J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal által kért információkérésről
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy egy ismeretlen
rákócziújfalui lakos az önkormányzat gazdálkodásával, a képviselő-testület
működésével és a polgármesterrel kapcsolatban bejelentést tett a Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztályán. Az információkérdésre választ adtak
Jegyzőnővel együtt.
Papp János polgármester kéri a képviselőket, hogy a kiosztott levélmásolatokat
olvassák el, addig szünetet rendel el 15 órakor.
Szünet vége: 15 óra 10 perckor
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Balogh Edith jegyző válaszleveléről az alábbi tájékoztatást adja:
- Munkaterv szerinti ülések száma 7 db, rendkívüli ülések száma 5 db volt 2013-ban.
A Szervezeti és Működési Szabályzat érelmében a testületi ülések telefonon történő
összehívása szabályos. A testületi ülések meghívóit, előterjesztéseit minden esetben
tértivevénnyel adjuk át a képviselőknek. A meghívót mindig kifüggesztjük a
hirdetőtáblára, és az interneten is megjelenik. A testületi jegyzőkönyvek is fenn
vannak a honlapon, illetve a könyvtárban is megtalálhatók a másolatok, bárki
megtekintheti őket. Jegyzőnő véleménye: soha nem működött még ennyire
törvényesen a testület.
- A piaccal kapcsolatban nem érti a bejelentőt, hiszen a pályázat kiírója folyamatosan
ellenőrzi őket.
- A polgármester költségátalányát alakuló ülésen állapította meg a képviselő-testület.
- A hivatali gépjármű használatáról, és szabályzatról a képviselő-testület
önkormányzati határozattal döntött.
Papp János polgármester elmondja, hogy a kocsira azért van szüksége, mert csak
úgy tud segíteni, ha mindenhol ott tud lenni időben.
Volt büntetőeljárás ellene, de mindenhol fellebbeztek, és megszüntették az eljárást.
A tájékoztatóval kapcsolatban a képviselő-testület nem hoz határozatot.
Papp János polgármester megköszöni a képviselők munkáját és bezárja a mai
testületi ülést.

Rákócziújfalu, 2014. május 7.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

