JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. október 20-án megtartott
ALAKULÓ üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Bartus Gábor, Demeter János,
Merena Lászlóné, Nagy Roland, Papp Jánosné, Varga József
képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Hegedűs László helyettesítő jegyző, Theisz Ferenc HVB elnöke,
Fehér Ágnes óvodavezető, Zentai Erzsébet iskolaigazgató,
Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető Bartuszné Karászek
Jolán, Theisz Ferencné, Kormosné Surányi Éva, Sólyom
Vilmosné

Papp János polgármester szeretettel üdvözli a megválasztott Képviselő-testület
tagjait, és a megjelent vendégeket. Gratulál a képviselőknek és elmondja, hogy 2 új
képviselőt is választott a falu, aminek nagyon örül. Kívánja, hogy az elkövetkezendő
5 évben tisztességgel, becsülettel tudják elvégezni feladataikat. Fenyves Györgyné –
volt képviselőnek – ezúton is köszöni a munkáját.
Megállapítja a határozatképességet, és az alakuló testületi ülést megnyitja.
Bejelenti, hogy Jegyzőnő akadályoztatása miatt a Kormányhivatal Hegedűs László
Tiszatenyő jegyzőjét jelölte ki a jegyzői feladatok ellátására.

Napirendi pontok és tárgyalási sorrendjének módosításáról
A kiküldött meghívóban szereplő napirendek tárgyalási sorrendjének módosítására
tesz javaslatot, melyet a Képviselő-testület tagjai - egyhangú döntéssel – az alábbiak
szerint fogadnak el:
83/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Napirendi pontok elfogadásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban
szereplő napirendi pontokat és tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint
módosítja:
1. Napirend - A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2014.
évi önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről
2. Napirend - A megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele,
megbízólevelek átadása
3. Napirend - Papp János polgármester eskütétele
4. Napirend - Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának
elkészítésére, valamint az önkormányzati SZMSZ módosítására
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5. Napirend - Alpolgármester választása
6. Napirend - A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása
7. Napirend – Alpolgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása
8. Napirend - A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, a bizottságok
nem képviselő tagjainak eskütétele
9. Egyéb napirend
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

1. Napirend
A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2014.
önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről

évi

Papp János polgármester felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét tartsa meg
tájékoztatóját a 2014. október 12-én lezajlott önkormányzati választás eredményéről.
Theisz Ferenc – a Helyi Választási Bizottság elnöke – megköszöni mindenkinek,
hogy eljöttek a választásra, és rendben, zavartalanul zajlott le. Köszöni a Helyi
Választási Iroda tagjainak a hozzáértő, fáradhatatlan munkájukat, és hogy az utolsó
24. órában is becsülettel végezték el feladataikat. A választás eredményes volt, ez
bizonyítja az is, hogy Szolnokon hétfő hajnalban, a jegyzőkönyveket tökéletesnek
találták, és azonnal átvették.
A választás törvényes volt, jogorvoslattal senki nem élt.
17 képviselő jelölt és 2 polgármester jelölt jelöltette magát a választásra. Ebből 6
képviselő és 1 polgármester szerzett mandátumot. A képviselők között
szavazategyenlőség állt, melyről a Helyi Választási Bizottság – a törvény értelmében
– sorsolással döntött.
A jelöltek még választás előtt kitöltötték az összeférhetetlenségről, és a
méltatlanságról szóló nyilatkozatot és mindenki megkapta az idevonatkozó
jogszabályi hivatkozást is.

2. Napirend
A megválasztott
átadása

önkormányzati

képviselők

eskütétele,

megbízólevelek

Papp János polgármester felkéri a HVB elnökét a megválasztott képviselőktől
vegye ki az esküt.

3
Theisz Ferenc a HVB elnöke felkéri eskütételre a 6 képviselőt, és ezután aláírja,
majd egyenként átadja az esküokmányokat, és a megbízóleveket a mandátumot
szerzett - Bartus Gábor, Demeter János, Merena Lászlóné, Nagy Roland, Papp
Jánosné, Varga József - képviselőknek.

3. Napirend
Papp János polgármester eskütétele
Theisz Ferenc a HVB elnöke felkéri Papp János megválasztott polgármestert
eskütételre.
Ez eskü letétele után Theisz Ferenc HVB elnöke aláírja és átadja az esküokmányát
és megbízólevelét Papp János polgármesternek.
A HVB elnöke jó egészséget és jó munkát kíván a Képviselő-testületnek.

4. Napirend
Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elkészítésére, valamint az
önkormányzati SZMSZ módosítására
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, a hatályos jogszabályok
értelmében a testületnek 6 hónap áll rendelkezésére, hogy a hosszú távú fejlesztési
gazdasági programját elkészítse és elfogadja.
A Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára is szükség van. Kéri a
képviselőket, hogy javaslataikkal keressék fel, hogy időben elkészülhessenek az
előterjesztések.
Polgármester elmondja határozati javaslatait, és kéri a határozatok elfogadást,
kézfeltartással jelezzék.
A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú), ellenszavazat nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
84/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Képviselő-testület gazdasági programjának elkészítéséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján
feladatként határozza meg a gazdasági program elkészítését és jóváhagyás
céljából annak a Képviselő-testület elé terjesztését.
Határidő: 2015. április 20.
Felelősök: Polgármester, alpolgármester, bizottsági elnökök
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, bizottsági tagok, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben
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A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú), ellenszavazat nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
85/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3)
bekezdése alapján feladatul határozza meg a szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatát.
Határidő: 2014. december 15.
Felelősök: Jegyző és Bizottsági Elnökök
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, bizottsági tagok, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

5. Napirend
Alpolgármester választása
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnek.
Hegedűs László jegyző az alábbiakról ad tájékoztatást:
Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, melyet titkos
szavazással, minősített többséggel választ meg a testület. Az érintett személy zárt
ülés
nyilvántartását
kérheti.
A
szavazás
lebonyolítására
ideiglenes
szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, tagjaira polgármester tesz javaslatot. A
szavazás idejére technikai szünetet rendel el a polgármester.
Papp János polgármester Varga József képviselőt - volt pénzügyi bizottság
elnökét - javasolja alpolgármesternek.
Varga József köszöni a felkérést és elmondja, az üzleti életben komoly tervei
vannak, így nem vállalhatja el ezt a tisztséget. Ő nem javasolhat, de az előző
alpolgármester - Merena Lászlóné - munkájával maximálisan meg volt elégedve.
Merena Lászlóné köszöni az elismerő szavakat. Véleménye szerint, aki a legtöbb
szavazatot kapta meg a választópolgároktól annak kellene ezt a tisztséget betölteni.
Papp János polgármester kijelenti, hogy nagyon demokratikus a képviselők
hozzáállása. A fentiek alapján Bartus Gábort javasolja alpolgármesternek.
Megkérdezi a képviselőt, amennyiben vállalja, kér-e zárt testületi ülést.
Bartus Gábor köszöni a felkérést és elmondja, hogy nem kéri a zárt testületi ülés
megtartását.
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Papp János polgármester az ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnökének
felkéri Papp Jánosné, és tagjainak Demeter János és Nagy Roland képviselőket.
A képviselők elfogadják a felkérést, így Papp János polgármester szavazásra
bocsátja határozati javaslatát.
A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 4 igen szavazattal, és 3
ellenszavazat mellett alábbi határozatot fogadja el:
86/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Ideiglenes szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1)
bekezdése alapján az alpolgármester titkos szavazással történő
megválasztásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság elnökének
Papp Jánosné képviselőt választja. Tagjainak Demeter János és Nagy Roland
képviselőket választja.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

Papp János polgármester a szavazás lebonyolításának idejére technikai szünetet
rendel el 14 óra 40 perckor.
Technikai szünet vége: 15 óra.
Papp János polgármester felkéri az ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnökét,
ismertesse az alpolgármester választás eredményét.
Papp Jánosné - ideiglenes bizottság elnöke – elmondja, a titkos szavazáshoz elő
volt készítve minden technikai eszköz.
Majd ismerteti az alpolgármester választás eredményét, melyet jegyzőkönyvben
rögzítettek. Megállapítja, hogy egyhangúlag Bartus Gábor képviselőt választották
meg alpolgármesternek.
Papp János polgármester megköszöni a bizottság munkáját, és kéri a testületet,
fogadják el a határozatot.
A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú), ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
87/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Alpolgármester megválasztásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-a alapján
2014. október 20. napjától Bartus Gábor képviselőt alpolgármesternek
megválasztotta.
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Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, bizottsági tagok, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

Papp János polgármester gratulál Bartus Gábor alpolgármesternek, és jó munkát
kíván.

6. Napirend
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Papp János polgármester felkéri Hegedűs László jegyzőt a napirend levezetésére.
Hegedűs László jegyző a következőkről ad tájékoztatást:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályozza a főállású
polgármester illetményét. Ez az összeg, a törvényben meghatározott alapilletmény
60%-ban állapítja meg, mely 448.700.- Ft. A Képviselő-testület az összeg mértékén
változtatni nem tud, nincs hozzá jogköre.
Jegyző úr elmondja, szintén az Mötv. határozza meg a polgármester
költségtérítésének összegét, mely havi bruttó 67.300.- Ft.
Papp Jánosné bejelenti érintettségét.
Hegedűs László jegyző az érintettségről megfogalmazza határozati javaslatát,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 6 igen szavazattal, és 1
ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
88/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Papp Jánosné képviselő bejelentéséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról szóló
napirend tárgyalásával kapcsolatos Papp Jánosné képviselő érintettségről
szóló bejelentését, azzal, hogy mindkét esetben szavazhat.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

Papp János polgármester bejelenti érintettségét.
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Hegedűs László jegyző az érintettségről megfogalmazza határozati javaslatát,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 6 igen szavazattal, és 1
ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
89/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Papp János polgármester bejelentéséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról szóló
napirend tárgyalásával kapcsolatos Papp János polgármester érintettségről
szóló bejelentését, azzal, hogy mindkét esetben szavazhat.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

Hegedűs László jegyző egyenként bocsátja szavazásra a polgármester
illetményéről, és költségtérítéséről szóló határozat-tervezeteket, melyről a Képviselőtestület kézfeltartással dönt.
A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 6 igen szavazattal, és 1
ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
90/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Polgármester illetményének megállapításáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4)
bekezdése alapján Papp János polgármester illetményét 2014. október 12.
napjától havi bruttó 448.700.- Ft- ban állapítja meg.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 6 igen szavazattal, és 1
ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
91/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Polgármester költségtérítésének megállapításáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6)
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bekezdése alapján a polgármester költségtérítését 2014. október 12. napjától
havi bruttó 67.300.- Ft-ban állapítja meg.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

Hegedűs László jegyző visszaadja a szót Papp János polgármesternek.

7. Napirend
Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Papp János polgármester felkéri Jegyző urat, a napirend előterjesztésére.
Hegedűs László jegyző elmondja, a törvény értelmében az alpolgármestert
feladatainak ellátásáért tiszteletdíj, és költségtérítés illeti meg. A tiszteletdíj mértéke,
a polgármester illetményének 50%-a, ez jelen esetben 157.000.- Ft. A költségtérítés
összege a tiszteletdíj 15%-a, 23.500.- Ft.
Bartus Gábor bejelenti érintettségét.
Papp János polgármester az érintettségről szóló határozati javaslatát, szavazásra
bocsátja.
A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 6 igen szavazattal, és 1
ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
92/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Bartus Gábor képviselő bejelentéséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról szóló
napirend tárgyalásával kapcsolatos Bartus Gábor képviselő érintettségről
szóló bejelentését, azzal, hogy mindkét esetben szavazhat.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

Papp János polgármester ismerteti az alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló határozatokat, majd egyenként szavazásra bocsátja azokat.
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A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú), ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
93/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1)
bekezdése alapján Bartus Gábor alpolgármester tiszteletdíját 2014. október
12. napjától havi bruttó 157.000.- Ft-ban állapítja meg.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú), ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
94/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3)
bekezdése alapján Bartus Gábor alpolgármester költségtérítését 2014.
október 12. napjától havi bruttó 23.500.- Ft-ban állapítja meg.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

8. Napirend
A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, a bizottságok nem képviselő
tagjainak eskütétele
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Mötv előírásai szerint
bizottságot kell létrehozni. A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló önkormányzati rendelet alapján 3 bizottság működik, így most is három
bizottságra tesz javaslatot Polgármester úr.
Ezután Papp János polgármester javaslatot tesz a bizottság tagjaira, és egyenként
megkérdezi, hogy vállalják-e a tisztséget. A bizottsági tagok elfogadják jelölésüket.
Polgármester úr megfogalmazza a három bizottságról határozati javaslatait, melyeket
egyenként bocsát szavazásra.
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A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú), ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
95/2014 (X.20.) önkormányzati határozat
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottságot az alábbiak szerint választja meg:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:
Képviselő tagjai:
Merena Lászlóné
elnök Rákócziújfalu, Fő utca 46.
Demeter János
tag
Rákócziújfalu, Kossuth L. u. 23.
Nagy Roland
Nem képviselő tagjai:
Theisz Ferencné

tag

Rákócziújfalu, Fűzfa út 12.

tag

Rákócziújfalu, Rákóczi út 39/A.

Kormosné Surányi Éva

tag

Rákócziújfalu, Rákóczi út 1/A.

Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, bizottsági tagok, helyben
2./ Bizottsági tagok, helyben
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, helyben

A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú), ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
96/2014. (X.20.) önkormányzati határozata
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak megválasztásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi és
Szociális Bizottságot az alábbiak szerint választja meg:
Egészségügyi és Szociális Bizottság:
Képviselő tagjai:
Varga József
elnök Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 10.
Papp Jánosné
tag
Rákócziújfalu, Rákóczi u. 14/A.
Demeter János
Nem képviselő tagjai:
Sólyom Vilmosné

tag

Rákócziújfalu, Kossuth út 23.

tag

Rákócziújfalu, Rákóczi u. 12.

Fehér Ágnes

tag

Rákócziújfalu, Kossuth L. u. 7/A.

Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ Bizottsági tagok, helyben
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, helyben
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A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú), ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
97/2014.(X.20.) önkormányzati határozata
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjainak megválasztásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottságot az alábbiak szerint választja meg:
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság:
Képviselő tagjai:
Demeter János
elnök Rákócziújfalu, Kossuth L. u. 23.
Varga József
tag
Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 10.
Nagy Roland
Nem képviselő tagjai:
Theisz Ferenc

tag

Rákócziújfalu, Fűzfa út 12.

tag

Rákócziújfalu, Rákóczi út 39/A.

Bartuszné Karászek Jolán

tag

Rákócziújfalu, Varsányi u. 14/A.

Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ Bizottsági tagok, helyben
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, helyben

Papp János polgármester felkéri eskütételre a bizottsági tagokat. Ezután aláírja,
majd egyenként átadja az esküokmányokat.

9. Egyéb napirend
Szociális tüzelőanyag biztosításához kiegészítő támogatás igényléséről szóló
határozatról
Papp János polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az előző Képviselő-testület
október 3-ai testületi ülésén elfogadta a „Szociális célú tüzelőanyag biztosításához
kiegészítő támogatás igényléséről” szóló 82/2014.(X.03.) önkormányzati határozatát.
Hiánypótlás érkezett a Magyar Államkincstártól, hogy az önkormányzat részéről
vállalt önrészt összegszerűen kell beleírni a határozatba, illetve, hogy a szociális célú
tűzifában vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kérnek.
Polgármester úr elmondja határozati javaslatát, majd kéri, kézfeltartással jelezzék,
egyetértenek-e.
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A Képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú), ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
98/2014.(X.20.) önkormányzati határozata
Szociális célú tüzelőanyag biztosításához kiegészítő támogatás igényléséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet szerint kiegészítő
támogatást igényel.
Az igénylés elbírálása alapján a BM rendelet előírása szerinti önrészt
533.400.- Ft, valamint a tüzelőanyag szállítási költségét az Önkormányzat a
költségvetésében biztosítja.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a
szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér.
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül
helyezi a „Szociális célú tüzelőanyag biztosításához kiegészítő támogatás
igényléséről” szóló 82/2014.(X.03.) önkormányzati határozatát.
Felelős: Papp János polgármester
Erről értesül:

1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, Helyben

Hegedűs László jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy szociális tüzelőanyag
támogatás azok után igényelhető, akik január és március között lakásfenntartási
támogatásban részesültek. Ha fát igényeltek volna, akkor az önkormányzatnak
minden q után 1.000.- Ft-ot hozzá kellett volna még tenni. A szén esetében ez az
összeg csak 500.-Ft/q.

Papp János polgármester megköszöni a képviselők munkáját, és bezárja a mai
Képviselő-testületi ülést.

Rákócziújfalu, október 20.

Papp János
polgármester

Hegedűs László
jegyző

