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BESZÁMOLÓ
a Képviselő- testület ciklusra szóló gazdasági programjának teljesüléséről,
a 2010-2014. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő- Testület!
A 2010. október 3-án történt önkormányzati választást követően Képviselő- testületünk
október 18-án megtartotta alakuló ülését, amelyen elfogadta a ciklus programjának fő irányait.
Ezt követően a 2010-2014. éves időszakra kidolgozásra került a részletes Gazdasági Program,
amely mentén végeztük feladatainkat.
A Kormány 2010-2014. évi programjára alapozva Önkormányzatunk a ciklus legfontosabb
feladatának a lakossági szolgáltatások színvonalának megtartását, növelését, a
településfejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátását, a foglalkoztatás javítását tekintette.
Testületi működés
Az önkormányzati feladatok zavartalan és folyamatos ellátása, a feladatok meghatározása
érdekében a 2010. október 18-án megtartott alakuló üléstől számítva a Képviselő-testület 66
ülést tartott, 631 határozatot hozott és 80 helyi rendeletet alkotott.
A Képviselő-testület munkáját három bizottság segítette.
A testületi működés nyilvánosságának biztosítása a ciklus folyamán fejlődést mutat, hiszen az
utóbbi két esztendőben már minden ülés időpontja és napirendje meghirdetésre került, illetve
megtalálható és olvasható a település honlapján. Szintén megtalálhatók a honlapon a testületi
ülések jegyzőkönyvei, valamint a hatályos önkormányzati rendeletek is.
2013-2014 évben a Képviselő-testület felülvizsgálta valamennyi hatályos önkormányzati
rendeletét és végrehajtotta a szükséges korrekciókat, illetve a szükségtelen szabályozásokat
hatályon kívül helyezte.
A ciklus nagy eredménye, hogy a testület meghatározta a „Helyi Esélyegyenlőségi Program”ját, valamint elfogadta a település „Sportkoncepcióját”.
Demográfia, foglalkoztatás
Rákócziújfalu lakónépessége a 2010. évi 1984 főhöz viszonyítva növekedett, ma 2039-en
élünk itt. Az elmúlt négy esztendőben sajnos a korcsoporton belüli lakónépesség megoszlás
az elöregedést mutatja, mivel a 0-14 éves korosztály mintegy 50 fővel csökkent, míg a 65
éven felüliek száma közel 30 fővel növekedett.
Az aktív korú lakónépesség számához viszonyítva a nyilvántartott álláskeresők száma az
elmúlt négy évben 11-12 % körül mozgott.
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A munkanélküliség problémáján, amely szinte minden családot érint községünkben
önkormányzatunk közfoglalkoztatás szervezésével próbált enyhíteni.
2010. évben 19 fő, 2011. évben szintén 19, 2012. évben 22 fő, 2013. évben 27, 2014. évben
jelen beszámoló elkészítésének időpontjáig 38 fő közfoglalkoztatását szerveztük meg.
2013. évben 11 fő munkanélküli átképzésen vehetett részt, valamint az elmúlt két évben nyári
diákmunkát is szerveztünk 2013-ban 11 főnek, 2014-ben pedig 9 főnek. Ebben a ciklusban
önkormányzatunk közel 6 millió forintot költött saját forrásból a közfoglalkoztatás
szervezésére.
A foglalkoztatás megőrzése és fejlesztése érdekében önkormányzatunk jó kapcsolatot alakított
ki a helyben működő gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozókkal. Saját eszközeinkkel
igyekeztünk segíteni a helyi foglalkoztatóknak a munkahelyek megőrzése, fejlesztése
érdekében pld. pályázati lehetőségek ismertetésével, kedvező bérleti díjú helyiség, vagy
ingatlan biztosításával.
Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem
Az elmúlt négy év nagy eredménye, hogy pályázati támogatással megújult az orvosi rendelő,
az óvoda, a művelődési ház, a vállalkozók háza, valamint megvalósult a termelői piac.
Szintén pályázati támogatással megvalósult a szeméttelepi rekultiváció, megépült a
kerékpárút.
Ezen pályázati támogatások általában utó-finanszírozottak voltak, így a megvalósítás,
valamint az önerő biztosítása óriási erőfeszítéséket igényelt önkormányzatunktól, hiszen a
mindennapi működést, a gazdálkodás likviditását biztosítani kellett.
Településünk belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátottsága kiemelkedően jó arányú,
de sajnos az idő múlásával nagyon sok hiba keletkezett rajtuk. A Varsányi út (régi Hámán
Kató út) teljes felújítására és bővítésére beadott pályázatunk ugyan nyert, de pénzügyi fedezet
hiányában a mai napig nem kaptunk támogatást a megvalósításra.
Településünk közterületei tiszták, rendezettek, amit annak is köszönhetünk, hogy a lakosok
többsége igényes a szépre és környezetét rendben tartja.
A szemét elszállítása zökkenőmentes volt, és egyre ritkább az illegális hulladék elhelyezés is.
Az ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetését végző Víz- és Csatornamű Zrt-vel az
együttműködés jó. A megfelelő színvonalú üzemeltetés és az egészséges ivóvíz biztosítása
érdekében minden évben történt a hálózaton fejlesztés, rekonstrukció.
A belvíz és csapadékvíz elvezetése érdekében is történtek fejlesztések, valamint a problémák
elkerülése érdekében igyekeztünk a meglévő rendszereket jó karban tartani, amiben a
lakosság is segítségünkre volt az árkok, átereszek tisztán tartásában.
A településünkön lévő köztemető üzemeltetése megfelelő színvonalon történt, és a lakosság
régi kérését teljesítve ebben az évben sikerült egy urnafalat is megvalósítanunk.
Oktatás, nevelés, közművelődés
A 2010-ben felújított óvodában a gyermekek megfelelő színvonalú ellátást kapnak, és kiváló
szakemberek látják el a nevelési feladatokat. Sajnos a gyermeklétszám csökkentése miatt az
óvoda megfelelő színvonalú működtetése egyre több önkormányzati saját forrást igényel az
állami normatíván felül.
A köznevelési feladatok ellátása 2013. január 1-jével állami feladat lett, így az általános iskola
üzemeltetése is elkerült az önkormányzatunktól. A feladat elkerülését önkormányzatunk
veszteségként élte meg, tapasztalatunk szerint hiányzik a mindennapos együttműködés az
intézmény és az önkormányzat között. Próbálunk az intézmény vezetésével együtt
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erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy az iskola nyisson a település felé, kapcsolódjon
be a közösségi élet mindennapjaiba, illetve, hogy az intézmény is rendelkezzen megfelelő
információval az önkormányzat működéséről.
A felújított, felszerelésében is gazdagabb Művelődési Ház és Községi Könyvtár intézmény
megfelelő színteret tudott biztosítani az itt élő különböző rétegek és korosztályok művelődési,
kulturális és szórakozási igényeinek. Az intézmény az IKSZT pályázatnak köszönhetően
színvonalas, változatos programokat tudott biztosítani, és teret tudott adni a civil
szerveződéseknek.
Egészségügyi és szociális ellátás
Ebben a ciklusban megújult az egészségház kívül és belül egyaránt. 2011 évben
hallásvizsgálót, fogászati kompresszort és bútort vásároltunk.
Az egészségügyi alapellátás színvonala megfelelő. Az ügyeleti ellátást kistérségi
együttműködés keretében biztosított.
Pályázati támogatással rendszeresek a szűrővizsgálatok, az egészséges életmódra nevelő
programok.
A szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátása ebben a ciklusban is a Szolnoki Többcélú
Kistérségi Társulás keretében működő szociális intézmény keretein belül történt. A helyben
működő gyermekjóléti és családsegítő szolgálat kiváló színvonalon végzi feladatát.
A községünkben élő családok sajnos egyre nehezebb körülmények között élnek a
munkanélküliség, a nehezedő társadalmi és gazdasági körülmények miatt.
Az elmúlt négy évben 294 fő részesült átmeneti, illetve temetési segélyben összesen 1,2
millió forint összegben. Évente két alkalommal szerveztünk ökumenikus segélycsomag
osztást, melyben alkalmanként 350 fő részesült.
2012 évtől minden évben szervezünk tüzelő osztást, átlagosan 160 család részesül 5 q
tűzifában.
2010 évtől évente átlag 90 család részesült lakásfenntartási támogatásban 1,2 millió forint
összegben.
Közigazgatás
2012. január l napjával létrejöttek a Járási Hivatalok, így a polgármesteri hivatalban dolgozó
szakemberek száma 7 főre csökkent, míg az ellátandó feladatok szinte ugyanazok maradtak.
Nagyon jó a hivatal együttműködése a helyben fogadóórát tartó járási hivatali
munkatársakkal, akik igyekeznek mindent megtenni az ügyfelek megfelelő kiszolgálása
érdekében.
A polgármesteri hivatalban dolgozó munkatársak szakmai felkészültsége kiváló színvonalú,
munkájukat lelkiismeretesen végzik. A hivatal tevékenységének szabályozott, és a
gyakorlatban jól működő rendszere valósult meg.
Kiemelkedő munkát végeztek az önkormányzatok rendeleteinek, határozatainak
végrehajtásában, a pályázatok előkészítésében, és a községünket érintő rendezvények
szervezésében. A ciklus folyamán bekövetkezett nagymennyiségű jogszabályváltozások
feladatait határidőre elvégezték, és a napi tevékenység folyamán, szakszerűen alkalmazták.
A hivatal munkatársai a ciklus folyamán biztosították a jogszabályi előírások betartását.
Ebben a ciklusban megvalósult vis maior pályázat terhére a polgármesteri hivatal épületének
belvízmentesítése.
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Közrend, közbiztonság
A közrend és közbiztonság helyzetének alakulásáról a Szolnok Városi Rendőrkapitány
rendszeresen beszámolt a Képviselő-testületnek, lehetőséget adva az e területen jelentkező
problémák megismerésére és az aktuális feladatok egyeztetésére, meghatározására.
Településünkön rend és nyugalom van, ami köszönhető a helyi Polgárőrség kiváló
működésének is.
Sport
A labdarúgó utánpótlás biztosítása érdekében a 2013/2014-es szezonban elindult a Bozsik
program 2 óvodai és 3 iskolai csoporttal. A 2 őszi, 2 téli és 2 tavaszi labdarugó tornán
mintegy 70 fő vett részt.
2014 évben megalakult a felnőtt labdarúgó csapat is.
Az önkormányzat pályázatot adott be egy műfüves pálya megvalósítására, mely nyertes
pályázat alapján a beruházásra 2015-ben kerül sor.
A művelődési ház biztosít teret a sakk, a csocsó, az asztalitenisz, valamint a darts
versenyeknek, és itt működik a konditerem is.
Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása
A ciklus folyamán a részletezett gazdálkodási és jogszabályi változások miatt szigorú
pénzgazdálkodási tevékenységet végeztünk. Likviditási és finanszírozási összhang
megteremtéséhez folyószámlahitelt, esetenként veszünk igénybe, amellyel folyamatosan
biztosítjuk a fizető képességünket.
A költségvetésünk tervezésénél a törvények előírásai szerint a legszigorúbb felhasználási
kereteket állapítottuk meg, amelyet a polgármesteri hivatal munkatársai folyamatosan,
valamint eseti megbízás alapján belső ellenőrök területenként, és évenként ellenőriznek.
A lakosság által, az Önkormányzat részére befizetett adók más forrásokkal kiegészítve,
községünk fejlesztési feladataira kerültek felhasználásra.
A ciklus folyamán a fajlagos költségek csökkentése céljából a kiadási jogcímeinket minden
területen felülvizsgáltuk, szolgáltatási szerződések, az étkeztetéssel kapcsolatos költségek, az
üzemeltetéshez kapcsolódó költségek, stb. Az intézkedések eredményeként a 2010. évi
adatokhoz viszonyítva a működési kiadások – az állami működtetésbe került általános iskola
kiadásai nélkül – több mint 20 %-al csökkentek a ciklus folyamán.
A személyi kiadások területén a törvényekben, és jogszabályokban előírt személyi
juttatásokat biztosítjuk.
A pénzgazdálkodásunk részletes helyzetét a költségvetési beszámolók tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő- Testület!
A 2010-2014. évi ciklusban Önkormányzatunk eleget tett annak a kötelezettségének, hogy az
intézményeinek működőképességét megőrzi és fenntartja, valamint a pályázati források
kihasználásával fejlesztéseket hajt végre. Az eredményeink megfelelő alapot adnak arra, hogy
községünk Önkormányzata lakosságunk többségének megelégedésére végezze feladatait.
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A jövő feladatai
A legfontosabb szempont az elkövetkezendő 5 éves ciklus feladatainak rangsorolása és
megvalósítása során, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, hiszen a településen élők megfelelő
életszínvonalának megteremtése, mindannyiunk közös érdeke, a község jövőjének,
fejlődésének alapja. Ez a szempont vezérelte a Képviselő-testületet, amikor meghatározta a
2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus megvalósítandó feladatait, melyek
beépültek a megyei és az országos tervekbe is.
Ezek a feladatok a következők:
I. Önkormányzati projektek:
1./ Bölcsőde építése.
2./ Önkormányzati ingatlanok komplex energetikai korszerűsítése, első ütemben 2014.
évben napcellák telepítése.
3./ Önkormányzati bérlakások felújítása, energetikai korszerűsítése. 49 db építési telek
kialakítása. Első ütemben 10 db önkormányzati bérlakás építése.
4./ A nevelési-oktatási és szociális létesítményekhez kapcsolódóan, tornacsarnok és
tanuszoda létesítése.
5./ A Tisza folyó Rákócziújfalui szakaszán szabad strand létesítése.
6./ Belvíztározó tó létesítése.
7./ Játszótér, közösségi tér létesítése.
8./ Sportöltöző felújítása, bővítése, konditerem kialakítása
9./ Önkormányzati kül- és belterületi utak építése, felújítása, korszerűsítése.
Belterületi utak aszfaltozása: 272 millió Ft.
II. Vállalkozói projektek:
1./ Sertéstelep, vágóhíd és biogáz üzem megvalósítása.
2./ Korszerű, környezetbarát műtrágyagyártó üzemcsarnok létesítése.
3./ Homoktövis feldolgozó üzem létesítése.
4./ Kacsatelep fejlesztése, takarmánykeverővel, a belvíz tó halastóvá fejlesztésével.
5./ Gumiüzem fejlesztése, feldolgozó üzem kialakítása, energetikai és informatikai
fejlesztés.
6./ Zöldség-gyümölcs és vegyes kereskedés fejlesztése.
7./ Büfé vendéglátóhely és húsbolt fejlesztése.
Önkormányzati projektetek összköltsége várhatóan 2 milliárd 273 millió forint, melyek
megvalósításával 15-20 új munkahely jöhet létre.
Vállalkozói projektek összköltsége 25 milliárd forint, mellyel 210-270 új munkahely létesül.
Rákócziújfalu, 2014. augusztus 14.
Papp János
polgármester
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