JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 20-án megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Demeter János, Merena Lászlóné,
Papp János Józsefné, Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Fehér Ágnes pályázó

Papp János polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, és megnyitja a mai testületi ülést.
Napirendi pontok elfogadása
A meghívóban szereplő napirendi pontokkal és tárgyalási sorrendjével kapcsolatban
nem érkezik módosító javaslat, így a képviselő-testület, módosítás nélkül,
egyhangúlag, elfogadja.

1. Napirend
Előterjesztés óvodavezető megbízásáról
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázók nem kérték
a zárt testületi ülés megtartását.
Polgármester úr felkéri a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnökét terjessze
elő a bizottság álláspontját.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a meghirdetett óvodavezetői álláshelyre 2 pályázat érkezett a
beadási határidőn belül. A kiírt pályázati feltételeknek mindkét pályázó megfelel.
Papp János polgármester elmondja, az írásos előterjesztése mellé csatolta az
óvodai nevelőtestület jegyzőkönyvét is. A nevelőtestület és a Szülői Munkaközösség
is Fehér Ágnes pályázót támogatja.
Polgármester úr egyetért a nevelőtestület szakmai döntésével. Javasolja a
képviselőknek, hogy Fehér Ágnest nevezzék ki óvodavezetőnek. Hozzáteszi,
maximálisan fogja támogatni, hogy a munkáját jól tudja végezni, az óvoda jól
felszerelt legyen, és hogy a gyerekek szeressenek az óvodába járni.
A képviselő-testület egyetért a javaslattal, így Papp János polgármester
szavazásra bocsátja.
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
59/2013.(VI.20.) önkormányzati határozat
Mesevár Óvoda vezetői megbízásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület, a nemzeti
köznevelésről szóló 201. CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Törvény, valamint a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.)
Kormányrendelet alapján
2013. augusztus 16. napjától 2018. augusztus 15 napjáig - öt nevelési
évre - a Mesevár Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával FEHÉR
ÁGNES-t bízza meg.
Fizetési fokozat: G6.
A Kjt. 1.sz. melléklete szerinti garantált illetmény: 173.100.- Ft.
Vezetői pótlék: 200%, 40.000.- Ft. Járandóság összesen: 213.100- Ft
A Képviselő-testület felkéri a Papp János polgármestert, hogy a szükséges
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. augusztus 1.
Felelős: polgármester.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Fehér Ágnes, Rákócziújfalu, Kossuth L. u. 7/A.
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

Fehér Ágnes megköszöni a bizalmat, és tisztelettel elfogadja az óvodavezetői
megválasztását. Mindent meg fog tenni azért, hogy ne okozzon csalódást a
képviselőknek. Nagyon örül neki, annál is inkább, hiszen az óvodáséveit ebben az
óvodában töltötte le és most már évek óta itt is dolgozik, mint óvónő.

2. Egyéb napirend
Vis maior pályázat hiánypótlásának megtárgyalása
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző a képviselő-testület az esőzések miatt keletkezett károk
helyreállítás költségeinek fedezetére vis maior pályázatot nyújtott be. A
Belügyminisztérium hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot. A kiküldött
határozat-tervezet elfogadásával a testület eleget tesz a felszólításnak.
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Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság egyhangú döntéssel támogatja a hiánypótlás
beküldését.
Papp János polgármester kéri, a képviselő-testületet fogadják el a hiánypótlásról
szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
60/2013.(VI.20.) önkormányzati határozat
Vis maior pályázat hiánypótlásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy
határozott, hogy a vis maior támogatás címen belvíz elleni védekezésre
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: belvíz elleni védekezés,
helye: 5084 Rákócziújfalu, Sallai u. 26. Polgármesteri Hivatal 422/1. hrsz.
kivett árok. 047 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés:
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior támogatási igény
Források összesen

2013. év
155.185.- Ft

%
10

Ft
Ft
1.396.658.-Ft
1.551.843.-Ft

90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
1.1551.843.- Ft, amelynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben
tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
A testület felhatalmazza Papp János polgármestert az igénybejelentés
benyújtására.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Belügyminisztérium, Budapest
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár
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Előterjesztés a közbeszerzési bíráló bizottság létrehozásáról
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére
Balogh Edith jegyző röviden ismerteti az előterjesztésben leírtakat. A képviselőtestület a települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közbeszerzési eljárást
indított.
A közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási
Bizottságot javasolja.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság megtárgyalta a napirendet és egyhangú döntéssel elvállalja a feladatot.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
61/2013. (VI.20.) önkormányzati határozat
Közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak megbízásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési
bíráló bizottsági feladatatok ellátásával a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási
Bizottságát bízza meg.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság nem
képviselő tagjai
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

Papp János polgármester megköszöni a munkát és bezárja a mai testületi ülést.

Rákócziújfalu, 2013. június 20.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

