JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. december 11-én megtartott
közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,
Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Fehér Ágnes óvodavezető

Papp János polgármester üdvözli a képviselőket, és az intézményvezetőt.
Polgármester úr sajnálja, hogy a meghirdetett közmeghallgatásra ilyen kevesen
jöttek el. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, és megnyitja a mai
testületi ülést.
Napirendi pontok elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalási sorrendjének módosítására, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, az
alábbiak szerint fogad el:
1. Napirend - Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-III. n.évi teljesítéséről
Előterjesztő: Papp János polgármester
2. Napirend - Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Papp János polgármester
3. Napirend - Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletről
Előterjesztő: Papp János polgármester
4. Napirend - Előterjesztés Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
5. Napirend - Előterjesztés Rákócziújfalu Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
6. Napirend - Előterjesztés a szociális igazgatás és szociális ellátásról szóló
rendeletről
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
7. Napirend - Előterjesztés a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint a
közbeszerzési eljárás indításáról Előterjesztő: Papp János polgármester
8. Napirend - Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: Papp János polgármester
9. Napirend - Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatára Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
10. Napirend - Előterejsztés a szociális ellátási szerződés felbontásáról és
ellátásáról
Előterjesztő: Papp János polgármester
11. Napirend - Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosításáról Előterjesztő: Papp János polgármester
12. Egyéb napirend
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1. Napirend
Tájékoztató Rákócziújfalu Község 2014-2020 EU-s gazdaságfejlesztési projekt
javastalatiról
Papp János polgármester elmondja, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye
összesítette az önkormányzatok által beküldött 2014-2020-ra vonatkozó
gazdaságfejlesztési projektjavaslatokat. A kiküldött írásos anyagban nemcsak
Rákócziújfalui önkormányzat, hanem Rákócziújfalui vállalkozók is, mint
projektgazdák szerepelnek.
Polgármester úr kéri, ha egyetértenek a képviselők a tájékoztatóval, és az írásos
összesítőben szereplő adatokkal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
109/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
A 2014-2020. EU-s gazdaságfejlesztési
elfogadásáról

projektekről

szóló

tájékoztató

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja Balogh Edith jegyző tájékoztatóját a 2014-2020. EU-s
gazdaságfejlesztési projektekről.
Erről értesülnek:

1.) Valamennyi képviselő, Helyben
2.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
3.) Irattár

2. Napirend
Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-III. n.évi teljesítéséről és javaslat az
önkormányzat
2014.
évi
költségvetése
előkészítési
feladatainak
meghatározására
Papp János polgármester előadja, hogy az írásbeli előterjesztést kiküldte a
képviselőknek. A 2013. évi költségvetést egyszer módosították ebben az évben. A
bevételek alakulása I-III. negyedéves időszakban 79%-ban, még a kiadások 93%ban teljesültek. Polgármester úr az elért eredményekért köszönetet mond Illyésné
Nagy Terézia pénzügyi vezetőnek és Balogh Edith jegyzőnek.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, hogy
tárgyalták a napirendet, és a bizottság, egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a tájékoztatót.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
110/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2013.
negyedéves teljesítéséről

évi

költségvetésének

I-III.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Felhívja a figyelmet a módosított előirányzatok éves szinten történő
betartására és a szabályszerű gazdálkodás folytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp János polgármester
Végrehajtásban közreműködik: a gazdasági vezető
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető, helyben
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, hogy a
bizottság megtárgyalta a 2014. évre vonatkozó költségvetés elkészítési feladatait is.
Az írásban megküldött határozati javaslatot elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Papp János polgármester egyetért a bizottság javaslatával, és szavazásra bocsátja
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének előkészítéséről szóló határozattervezetet.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
111/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének előkészítéséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. évi végleges és részletes költségvetés kidolgozásához az alábbi
feladatokat határozza meg:
1.) Az önkormányzat intézményei részére írásban közölni kell a jövő évben
rendelkezésre álló költségvetési összeget személyi és dologi kiadások
bontásában, az állami hozzájárulás mértékét és az ehhez kapcsolódó
önkormányzati támogatást.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: Balogh Edith jegyző, Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető
2.) A kiközölt előirányzat alapján valamennyi intézmény elkészíti a
részletes költségvetését.
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Határidő: 2013. december 30.
Felelősök: önkormányzati intézmények vezetői
3.) Az intézmények által elkészített részletes költségvetésben foglaltak
alapján kerül sor a végleges egyeztetésre.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Polgármester, Intézményvezetők
4.) Az önkormányzat 2014. évi részletes költségvetését valamennyi
bizottság előzetes véleményezésével a központi költségvetés hatályba
lépést követő negyvenötödik napig Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Felelős: Polgármester
Erről értesülnek:

1.) Valamennyi képviselő, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal dolgozói
3./ Önkormányzati Intézmények vezetői
4.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
5.) Irattár

3. Napirend
Javaslat a képviselő-testület 2014. évi munkatervére
Papp János polgármester megkérdezi a képviselőket, a kiküldött munkatervvel
kapcsolatban van-e módosító javaslat.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, hogy
tárgyalták a napirendet, és a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fenyves Györgyné - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke - előadja:
tárgyalták, és elfogadásra javasolják a 2014. évi munkatervet.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
112/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadásáról.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 8/2013. (V.30.) rendeletének 6. §-a alapján a
2014. évi munkatervét e határozat melléklete szerint fogadja el.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. A bizottságok nem képviselő tagjai
3. A munkatervben szereplő napirendek előadói
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár
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MELLÉKLET
112/2013.(XII.11.) önkormányzati határozathoz
RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. ÉVI MUNKATERVE
A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között
hozott polgármesteri döntésekről, intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót.
A Képviselő-testület munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt
megtárgyalja az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok
által tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló
indítványokat és interpellációkat, amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben
rögzített határidőig, írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az
önkormányzat aktuális témáit, és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést
igénylő kérelmeket.
A Képviselő-testület a napirendek után tárgyalja az „Egyebek” napirendet, valamint a
képviselők részéről felmerült felvilágosítás kérést.
I. ülés: JANUÁR hónapban
1./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésére
Előterjesztő: Papp János polgármester
A javaslat összeállításában közreműködnek:
- az önkormányzati intézmények vezetői,
- a Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője.
- a Képviselő-testület bizottságai.
A költségvetést előzetesen véleményezi:
- a Képviselő-testület valamennyi bizottsága.
A napirend tárgyalásához meg kell hívni:
- az önkormányzati intézmények vezetőit.
II. ülés: ÁPRILIS hónapban
1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Papp János polgármester
A beszámoló elkészítésében közreműködnek:
- az önkormányzati intézmények vezetői,
- a Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője.
A beszámolót előzetesen véleményezi:
- a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási bizottság
A napirend tárgyalásához meg kell hívni:
- a beszámoló elkészítésében résztvevőket,
- az önkormányzati intézmények vezetőit.
III. ülés: MÁJUS hónapban:
1./ Beszámoló a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Előterjesztők: Városi Rendőrkapitány és a Polgárőrség vezetője
2./ Beszámoló a gyermek és ifjúságvédelmi, gyámügyi tevékenységről
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
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A beszámoló elkészítésében közreműködnek:
- gyámügyi ügyintéző,
- gyermek és ifjúságvédelmi felelősök,
- gyermekvédelmi szolgálat,
- háziorvos,
- védőnő,
- gyermekintézmények vezetői.
A javaslatot előzetesen véleményezi:
- Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
- Egészségügyi és Szociális Bizottság.
IV. ülés: JÚNIUS hónapban:
1./ Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár tevékenységről
Előadó: Bartus Gábor igazgató
A beszámolót előzetesen véleményezi:
- Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság.
2./ Tájékoztató a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról
Előadó: Juhos Lajosné főmunkatárs
A tájékoztató elkészítésében közreműködik:
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ, Szolnok.
A tájékoztatót előzetesen véleményezi:
- Egészségügyi és Szociális Bizottság.
A napirend tárgyalásához meg kell hívni:
- a Munkaügyi központ vezetőjét.
V. ülés: SZEPTEMBER hónapban:
1./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetésének első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Papp János polgármester
A tájékoztatót előzetesen véleményezi:
- a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság.
2./ Beszámoló a helyi adózás helyzetéről, a hátralékok behajtására tett
intézkedésekről
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
A beszámolót elkészíti: a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézője.
A beszámolót előzetesen véleményezi:
- a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság.
VI. ülés: NOVEMBER hónapban: KÖZMEGHALLGATÁS
1./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi tevékenységéről, a költségvetés I-III.
negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
A beszámoló előkészítésében részt vesz:
- valamennyi önkormányzati bizottság
- valamennyi önkormányzati intézmény
A beszámolót előzetesen véleményezi:
- a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság.
2./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: polgármester
A javaslat elkészítésében közreműködik:
- valamennyi önkormányzati intézmény vezetője,
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- a Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője,
- a Képviselő-testület valamennyi bizottsága.
A javaslatot előzetesen véleményezi:
- a Képviselő-testület valamennyi bizottsága.
3./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi munkatevére
Előterjesztő: Papp János polgármester
A javaslat összeállításában közreműködik:
- valamennyi képviselő
- a bizottságok nem képviselő tagjai
- az önkormányzati intézmények vezetői.

4. Napirend
Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletről
Papp János polgármester javasolja a 2014. évi költségvetés elkészítéséig, a
jogszerű működés érdekében fogadja el a képviselő-testület az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletet. A rendelet-tervezetet írásban megküldte.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, hogy
tárgyalták a napirendet, és a bizottság javasolja elfogadni.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013.(XII.12.) önkormányzati RENDELETE
a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2014.
évi átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya Önkormányzatára, az Önkormányzat által fenntartott önállóan
működő költségvetési szerveire, valamint a gazdálkodási feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
2. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat
bevételeit folyamatosan beszedje, és a működőképessége fenntartása érdekében
szükséges kiadásait, továbbá az érvényes és hatályos szerződésekből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesítse.
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3. §
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési
szervek esetében működéséhez szükséges kiadások úgy teljesíthetők, hogy a bérek
és a dologi kiadások az előző évi időarányos szinten realizálódhatnak.
4. §
Az Önkormányzat gazdálkodásának átmeneti időszakában a létszám nem
emelkedhet, a fejlesztési kiadások csak az érvényes és hatályos szerződésekből
eredő kötelezettségvállalások erejéig teljesíthetők.
5. §
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek
finanszírozása legfeljebb a 2013. évi eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és
szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos részéig történhet.
6. §
A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a
2014. évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
7. §
E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés
hatályba lépéséig kell alkalmazni.
Rákócziújfalu, 2013. december 11.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

5. Napirend
Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Papp János polgármester átadja a szót Balogh Edith jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy a rendelettel kapcsolatban a Szolnoki
Kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívás. A rendelet-módosításának
elfogadásával a képviselő-testület a felhívásnak tesz eleget.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, a
bizottság megtárgyalta az írásban kiküldött előterjesztést. A bizottság javasolja
elfogadni a módosításról szóló határozat, és a rendelet-tervezetet.
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Papp János polgármester egyenként szavazásra bocsátja a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos
törvényességi felhívásról szóló önkormányzati határozatot, majd a rendelet
elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
113/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos törvényességi felhívásról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal JNB/06/00801/2013. számú, Rákócziújfalu
Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos
törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja és ennek megfelelően – a
rendelet kiegészítésével - a jogszabálysértést megszünteti.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletmódosítást.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013.(XII.12.) önkormányzati RENDELETE
Rákócziújfalu Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Rákócziújfalu
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdésének a) pontjában biztosított feladatkörében
eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.
§ (2) bekezdésében és 82. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
A rendelet 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
39. § (4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós – hat
hónapot elérő – akadályoztatásuk esetén a polgármester megkeresi a
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Kormányhivatal vezetőjét a jegyzői feladatokat ellátó, képesítési követelményeknek
megfelelő helyettesítő jegyző kinevezése érdekében.
2. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 28. § (1)
bekezdése, valamint a Rendelet a Polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 1.
számú mellékletének 2. pontja.
Rákócziújfalu, 2013. december 11.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

6. Napirend
Előterjesztés a szociális igazgatás és szociális ellátásról szóló rendeletről
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztését. Elmondja,
hogy mindkét bizottság előzetesen tárgyalta a napirendet.
Fenyves Györgyné - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke - elmondja,
megtárgyalták és a bizottság egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, a
bizottság elfogadásra javasolja.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a szociális igazgatásról és ellátásról
szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2013.(XII.12.) önkormányzati RENDELETE
a szociális igazgatásról és ellátásokról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvényének 33. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és
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szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Rákócziújfalu településen állandó lakóhellyel
rendelkező, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) háztartásban együtt élők: az egy lakásban együtt lakó személyek közössége.
b) tisztántartás: a ház, lakás és annak udvara szeméttől, hulladéktól való teljes
mentesítése, a növények gondozása, ápolása.
Eljárási rendelkezések
3. §
A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a Szt. rendelkezéseit az e
rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
4. §
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmek közül az átmeneti
segély, a Szt. 43/B.§ (1) bekezdésében foglalt ápolási díj, az újszülöttek támogatása
és az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában történő megállapítása, a
temetési segély elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
5. §
(1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások esetén a kérelmeket a
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell
benyújtani.
(2) Szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(3) Szociális ellátás megállapításának hivatalbóli kezdeményezésére jogosult:
a) helyi önkormányzati képviselő,
b) polgármester,
c) jegyző,
d) egészségügyi szervek.
6. §
(1) A Polgármesteri Hivatal a szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket és a
hivatalból indult eljárásokat környezettanulmány felvételével támasztja alá az Szt. 10.
§ (6) bekezdése alapján és a hatáskörrel rendelkező szerv elé terjeszti elbírálásra.
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(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgyévben már
készült környezettanulmány, vagy a kérelmező életkörülményei hivatalból ismertek
és az igénylő életkörülményeiben lényeges változás nem feltételezhető.
(3) A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a családjában élők havonta
rendszeresen mérhető jövedelméről a kérelem benyújtását megelőző egyhavi nettó,
egyéb jövedelemnél pedig a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó
jövedelemre vonatkozó igazolást, vagy nyilatkozatot.
(4) Munkaviszonyban állók a munkáltató által kiállított kereseti igazolást, nyugdíjban,
nyugdíjszerű ellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban, álláskeresési járadékban, családi pótlékban,
tartásdíjban részesülők a kiutalást bizonyító feladóvevényt vagy bankszámlakivonat
másolatát csatolják.
(5) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
(6) Egyéb forrásból származó jövedelem esetén - különösen ingatlan-, üdülő-, lakás
hasznosítása, alkalmi munka- személyes nyilatkozatot mellékelnek.
(7) A hivatalból indult eljárásoknál a nyilatkozatokat az ügyféltől, az eljárás
megindításától számított 15 napon belül kéri be a Polgármesteri Hivatal.
(8) Az átmeneti segélyként adható gyógyszer támogatási kérelemhez mellékelni kell
a gyógyszertár által igazolt havi gyógyszerköltséget.
(9) A 14.§ (7) bekezdés b) pontja szerint igényelt átmeneti segélykérelemhez a
biztosítótársaság igazolását, hogy a károsult rendelkezett-e biztosítással és milyen
összeg került részére kifizetésre és a kárbecslés, javítás költségeinek előzetes
kalkulációját.
(10) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt
vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a
nyilatkozat valódisága tekintetében, úgy a Polgármesteri hivatal beszerzi az illetékes
NAV igazolását a jövedelemadó alapra vonatkozóan.
7. §
(1) Kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmények fennállása esetén a
szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is
megállapítható.
(2) A 8. § (1) bekezdésében rögzített esetben a Polgármesteri Hivatal a határozat
kiadását követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozatok
valódiságát. A jegyző az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizettetésére a
hatáskör gyakorlójának 8 napon belül javaslatot tesz.
8. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani
a 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 6.§ (1) bekezdése alapján.
(2) Az igénylő rendkívüli élethelyzetére tekintettel a polgármester jogosult az ellátás
azonnali készpénzben való kifizetésének engedélyezésére.
(3) A természetben nyújtott ellátások számláit a Polgármesteri Hivatal egyenlíti ki.
II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
Aktív korúak ellátása
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9. §
(1) Aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának egyéb feltétele, hogy a
kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét
biztosítsa.
(2) A 10.§ (1) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében a kérelem benyújtója,
vagy az ellátás jogosultja köteles az Szt. 33.§ (7) bekezdésében foglalt
kötelezettsége teljesítésére.
(3) Amennyiben helyszíni szemle során megállapítást nyer, hogy a 10.§ (1) és (2)
bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a jegyző megfelelő, de
legalább 5 napos határidő tűzésével a kérelmezőt, vagy a jogosultat – az elvégzendő
feladatok konkrét megjelölésével – felszólítja.
(4) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki a 10.§ (1) és (2)
bekezdésben meghatározott feltételeknek felszólítás ellenére nem tesz eleget.
Együttműködési szabály a rendszeres szociális segély esetében
10. §
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában az
együttműködésre kijelölt szerv a Szolnoki kistérségi Többcélú Társulása
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja (a továbbiakban: Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központ).
(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy – az egészségkárosodott
személy kivételével – a segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a
11. § (1) bekezdés szerinti együttműködésre kijelölt szervvel, vagy az általa
meghatározott esetekben egyéb szervekkel.
(3) A 11. § (2) bekezdésben meghatározott személy az együttműködés keretében
köteles
a) a Szt.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni,
b) a Szociális és Gyermekjóléti Központtal és a beilleszkedést segítő
programban megjelölt szervezetekkel rendszeres kapcsolatot tartani, az
általuk előírt időpontban megjelenni,
c) a beilleszkedését segítő programban előírtakat teljesíteni.
(4) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési
kötelezettségének teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles
haladéktalanul – személyesen vagy írásban – legkésőbb 3 munkanapon belül hitelt
érdemlő módon a Szociális és Gyermekjóléti Központnál bejelenteni. Az intézmény
köteles az igazolás megalapozottságát vizsgálni.
(5) A Szociális és Gyermekjóléti Központ a 63/2006.(III.27.) Kormányrendeletben
meghatározott feladatain túl írásban tájékoztatja az önkormányzatot:
a) a beilleszkedést segítő programról, annak egy példányával,
b) a beilleszkedést módosító program módosításáról annak egy példányával.
(6) A beilleszkedést segítő program típusai:
a) munkaképesség javító programok,
b) egyéni foglalkozások,
c) tanácsadások,
d) álláskeresésre, elhelyezkedésre irányuló,
e) más ellátásba juttatás.
11. §
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Az együttműködés megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben
részesülő személy számára felróható okból
a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül nem jelenik meg a Szociális és Gyermekjóléti Központnál nyilvántartásba
vétele céljából,
b) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget,
c) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget,
d) akadályoztatása okát az előírt időben nem jelenti, hitelt érdemlő módon nem
igazolja,
e) a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot
nem veszi fel, az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg, vagy
f) a Szociális és Gyermekjóléti Központnál vagy a beilleszkedési programban
meghatározott szervezeteknél a kijelölt időpontban ittas vagy bódult állapotban
jelenik meg.
Ápolási díj
12. §
A Szt. 43/B.§ (1) bekezdésében meghatározott ápolási díjra nem jogosult a
hozzátartozó amennyiben családjában az egy főre számított havi jövedelemhatár
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén
annak 150 %-át.
Önkormányzati segély
13. §
(1) A képviselő-testület átmeneti segélyben részesítheti azt a létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan
létfenntartási gonddal küzdő személyt, családot ahol az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül
élő esetében 200 %-át.
(2) Az átmeneti segély egyszeri összege alkalmanként nem lehet kevesebb 3.000,Ft-nál és nem haladhatja meg személyenként a 10.000,- Ft-ot, a 14. § (7) bekezdés
c) pontja esetén a 15.000,- Ft-ot, éves viszonylatban az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át, lakásfenntartási támogatásban vagy ápolási díjban részesülő
kérelmező esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 75%-át.
(3) Az átmeneti segély iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a
rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot.
(4) Az átmeneti segély természetbeni ellátás (Erzsébet-utalvány, élelmiszer,
tankönyv, gyógyszertámogatás, tüzelő segély, gyermekintézmények térítési díjának
kifizetése, közüzemi díjak, családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást
segítő támogatás) formájában is biztosítható
a) erre irányuló kérelem esetén vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy az
átmeneti segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.
(5) Amennyiben nincs lehetőség az átmeneti segély természetbeni ellátásként
történő biztosítására, a segélyezett részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az
elszámolás elmulasztása esetén kérelmező következő segélykérelme elutasításra
kerül
(6) Közüzemi díjhátralék megfizetéséhez biztosított átmeneti segélyt közvetlenül a
szolgáltatónak kell utalni, tüzelő segély esetén annak helyszínre történő szállításáról
a támogatott gondoskodik és viseli annak költségeit.
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(7) Létfenntartást különösen veszélyeztető élethelyzet:
a) 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány,
b) elemi kár,
c) tartós betegség,
d) 15 napot meghaladó kórházi ápolás,
e)temetési költség,
f) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, de a költségek megfizetésére
nem képes,
g) közgyógyellátásra nem jogosult, de gyógyszerköltségét nem képes viselni,
h) közüzemi díjhátralék megfizetésére nem képes,
i) felsőoktatási intézményben tanuló gyermek tanulmányi költsége, vagy
j) napi megélhetési gondok.
(8) A polgármester egyedi mérlegelés alapján különös méltánylást érdemlő
körülmény esetén – 14.§ (7) bekezdés b), c), d) és e) pontja esetén – a 14.§ (1)
bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól, továbbá a 14.§ (2) és (9)
bekezdésben meghatározott egyszeri összeghatártól eltérhet.
(9) A 14.§ (7) bekezdés b) pontja esetén az átmeneti segély egyszeri összege nem
lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-ánál és nem
haladhatja meg a 100.000.- Ft-ot
14. §
(1) A képviselő-testület átmeneti segélyt kamatmentes kölcsön formájában is nyújthat
az alábbi esetekben:
a) elemi kár esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállítására vagy
pótlására,
b) tartós betegség esetén megélhetésre,
c) temetési költség fedezésére.
(2) Átmeneti segélyként megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje
legfeljebb egy év, amely időtartama alatt havi egyenlő mértékben kell a kölcsönt
visszafizetni.
(3) Háromhavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes
kamatmentes kölcsönt 15 napon belül egy összegben a mindenkori késedelmi
kamattal növelten kell visszafizetni.
15. §
Az átmeneti segély támogatás megállapításánál a jövedelmi viszonyok mellett a
vagyoni helyzetet is vizsgálni kell.
16. §
Nem jogosult a kérelmező az átmeneti segélyre, amennyiben a kérelmező az általa
lakott lakáson túl vagyonnal rendelkezik.
17. §
(1) Temetési segélyre jogosult az elhunyt haláleset időpontjában rákóczújfalui
állandó lakóhellyel rendelkező hozzátartozója vagy a temetésről gondoskodó más
személy, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege
nem éri el egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
családban élő esetén 150 %-át.
(2) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni

16
a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló
jövedelemnyilatkozatot,
b) a temetési számlák eredeti példányát,
c) amennyiben a haláleset nem Rákócziújfaluban történt, a halotti anyakönyvi
kivonatot.
(3) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költség 150.000,- Ft.
(4) A temetési segély összege 15.000,- Ft.
(5) Nem állapítható meg temetési segély annak, akinek tartási, életjáradéki vagy
öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése.
(6) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon
belül lehet benyújtani.
III. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások
Köztemetés
18. §
(1) A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre
köteles személy részére maximum tizenkét havi részletfizetési lehetőséget
biztosíthat.
(2) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító
határozat jogerőre emelkedését követő hónap 15. napja.
(3) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő
körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége
alól részben vagy egészben mentesítheti, amennyiben az eltemettetésre köteles
személy családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem éri el
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, családban
élő esetén 100 %-át.
(4) A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a
temetésével kapcsolatos esetleges nyilatkozatára.
Közgyógyellátás
19. §
(1) A polgármester kérelemre méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot
állapít meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az egy
főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át és havi rendszeres
gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 25 %-át,
(2) A méltányossági alapon történő közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást,
b) a havi rendszeres gyógyító ellátásokról szóló a kormányrendelet szerinti
kiállított MEP igazolást. .
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
20. §
(1) Ez a rendelet 2014. január 1 napján lép hatályba.
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Rákócziújfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi
szabályairól szóló 16/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelete.
Rákócziújfalu,. 2013. december 11.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

7. Napirend
Előterjesztés a 2013. évi közbeszerzési
közbeszerzési eljárás indításáról

terv

módosításáról,

valamint

Papp János polgármester elmondja, a termelő bolt és piac kialakítására benyújtott
pályázaton nyert az önkormányzat. Ahhoz, hogy a kivitelezés elkezdődjön a 2013.
évre szóló közbeszerzési tervet szükséges módosítani, illetve dönteni kell a
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztésben javasolt határozat-tervezeteket és
elfogadásra javasolják mindkettőt.
A képviselők egyetértenek a javaslattal, így Papp János polgármester egyenként
szavazásra bocsátja a határozat-tervezeteket.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
114/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének kiegészítéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (3) bekezdése alapján a 2013. évi
közbeszerzési tervének I. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
I. Építési beruházások
Beruházás
meghatározása:
Termelői bolt és
piac kialakítása

Beruházás
becsült értéke:
(nettó, eFt)
45.000

Beszerzés
kezdete:
IV. negyedév

Megjegyzés:
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Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
115/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
A termelői bolt és piac megvalósítására közbeszerzési eljárás indításáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testület a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Tanyafejlesztési
program keretében megvalósítandó termelő bolt és piac megvalósítása
érdekében közbeszerzési eljárás indítását rendeli el.
A képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármestert, hogy az eljárás
lebonyolítása érdekében közbeszerzési szakértőt, a beruházás szakszerű
megvalósítása érdekében pedig műszaki ellenőrt bízzon meg.
Határidő:
Felelős :

azonnal
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető, helyben
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

8. Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről
Papp János polgármester felkéri Balogh Edith jegyzőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző elmondja: az írásos előterjesztése részletesen tartalmazza a
tervet, az ellenőrzési területek pedig adottak.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, a
bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolják a testületnek.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a 2014. évi belső ellenőrzési tervet.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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116/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést, és
egyhangúlag jóváhagyta.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető, helyben
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

9. Napirend
Eléterjesztés Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgármesteri hivatal
SZMSZ-t a testület 2010-ben fogadta el. Az eltelt időszak jogszabályi változásai
indokolják a felülvizsgálatot. Az új szabályzatban a szemüvegdíj térítés csak
kétévenként jár a köztisztviselőknek, magasabb jogszabályhoz igazítva. A vezetők
(polgármester, jegyző és pénzügyi vezető) életbiztosításával egészült ki a
szabályzat.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, a
bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
117/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. december 15-i hatállyal e
határozat melléklete szerint állapítja meg.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár

20

10. Napirend
Előterjesztés a szociális ellátási szerződés felbontásáról, a szociális ellátásról
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Humán Nonprofit Kft.
a szociális alapfeladatok ellátásra kötött szerződés feltételeinek nem tett eleget, így
javasolja, hogy bontsák fel a szerződést.
Polgármester úr javasolja, hogy a szociális alapellátási feladatokat továbbra is a
Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás Rákóczifalvai Mikrotérségi Társulása lássa el.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - tájékoztatja a
képviselőket, hogy a napirendet tárgyalta a bizottság, és elfogadásra javasolják.
Papp János polgármester szavazásra a napirend előterjesztésében szereplő
határozati javaslatot.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
118/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Szociális ellátási szerződés felbontásáról és ellátásról
1.) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 120-122. §-a
alapján a Humán Segítő Nonprofit Kft-vel kötött szociális ellátási szerződés
azonnali hatállyal felbontja.
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a szociális ellátási
szerződésről szóló 57/2013.(V.29.) önkormányzati határozatát, valamint a
Nonprofit Kft. működéséről szóló 16/2013.(III.08.) önkormányzati határozatát.
2.) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában
meghatározott szociális alapellátási feladatait továbbra is a Szolnoki Többcélú
Kistérségi Társulás Rákóczifalvai Szociális Mikrotérségi Társulásával meglévő
megállapodás alapján kívánja ellátni.
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a szociális alapfeladatok ellátásáról
szóló 69/2013.(VIII.06.) önkormányzati határozatát.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Humán Nonprofit Kft., Heves
3. Szociális Mikrotérségi Társulás, Rákóczifalva
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár
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11. Napirend
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség
Megállapodásának módosításáról

Többcélú

Társulása

Társulási

Papp János polgármester előadja, hogy kiküldte a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásáról szóló előterjesztést.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - tájékoztatja a
képviselőket: a bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.
A képviselők egyetértenek, így Papp János polgármester szavazásra bocsátja
határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
119/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
módosításáról

Társulási

Megállapodásának

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1.
sz. mellékletében foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. sz. mellékletében foglaltak
szerint elfogadja azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített többséggel hozott
azonos tartalmú döntésével válik érvényessé.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, Szolnok
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

12. Egyéb napirend
12/1. Előterjesztés fejlesztési hitel igénybevételéről
Papp János polgármester elmondja, hogy a Magyar Fejlesztési Bankkal tárgyalást
folytatott, mivel a termelői bolt és piac kialakításra megnyert pályázat
utófinanszírozású. 30 millió forint hitel felvételéről tárgyalt, melyet 10 hónapra, 4%-os
kamattal kap meg az önkormányzat. Fedezeti biztosítékként önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokat kérte a bank.
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Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - tájékoztatja a
képviselőket, hogy a napirendet tárgyalta a bizottság, a pályázat megvalósítása
érdekében, elfogadásra javasolják.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
120/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Fejlesztési hitel igénybevételéről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
Tanyafejlesztési Program keretében 47.829.581.- Ft-ot nyert termelői bolt és
piac kialakítására.
A beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat Képviselő-testülete
fejlesztési hitelt kíván igénybe venni 30 millió forint erejéig a Magyar
Fejlesztési Banktól.
A hitel fedezeteként az önkormányzat az alábbi kizárólagos tulajdonát képező
ingatlanokat biztosítja:
- Lakóház, udvar, garázs: 5084 Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 20/A. 171 hrszú
- Lakóház, udvar: 5084 Rákócziújfalu, Sallai I. u. 26. 421 hrszú
- Szolgáltatóház: 5084 Rákócziújfalu, Sallai I. u. 28. 422/2 hrszú
- Községháza:
5084 Rákócziújfalu, Sallai I. u. 26. 422/1 hrszú
- Egyéb önálló ingatlan: 5084 R.újfalu, Sallai I. u. 6. fsz. 1. ajtó 199/A/1 hrszú
- Irodaház: 5084 Rákócziújfalu, Felszabadulás u. 33. 341 hrszú
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármestert a hitelszerződés
aláírására.
Erről értesülnek:

1.) Valamennyi képviselő, Helyben
2.) Magyar Fejlesztési Bank
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár

12/2. Előterjesztés gépjármű beszerzési pályázat beadásáról
Papp János polgármester előadja, hogy lehetőség van termelői bolt és piac
kialakításához kapcsolódóan egy 9 személyes gépjármű beszerzésére, pályázat
útján. Az előterjesztés tartalmazza a részleteket.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - tájékoztatja a
képviselőket, bizottság egyhangú szavazattal támogatja a pályázat benyújtását.
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A bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták és elfogadták Rákócziújfalu község
területén termelői piac és termelői bolt működésére vonatkozó Szakmai Programot,
és a Helyi termelői bolt és helyi termelői piac működési rendjéről szóló Üzemeltetési
Szabályzatot is.
Papp János polgármester határozati javaslatát szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
121/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Gépjármű beszerzést célzó pályázat támogatásáról
1.) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be a termelői bolt és piac szolgáltatásfejlesztése szükségessége miatt az
Európai Mezőgazdasági vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól
igénybe vehető támogatásokról szóló VM rendelet második célterületére.
Határidő:
Felelős:

2013. december 13.
Papp János polgármester

2.) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a termelői piac és
bolt működésének szakmai programját és üzemeltetési szabályzatának
tervezetét e határozat melléklete szerint határozza meg.
Erről értesülnek:

1.) Valamennyi képviselő, Helyben
2.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
3.) Irattár

12/3. Előterjesztés folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról
Papp János polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy augusztusban
folyószámlahitel felvételéről döntöttek, mely 2013. december 31-én lejár.
Polgármester úr javasolja a hitel meghosszabbítását 2014. december 31-ig.
Az képviselő-testület egyetért, így Papp János polgármester szavazásra bocsátja
határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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122/2013.(XII.11.) önkormányzati határozat
Folyószámlahitel lejárati idejének meghosszabbításáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember
13-án megkötött, 2013. december 31-én lejáró folyószámlahitelének, a 2013.
december 5-én fennálló állomány összegével megegyező, azaz 13.949.353.Ft összegben legkésőbb 2014. december 31-én lejáró működési hitellé
alakításáról döntött.
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a fenti
hitelre vonatkozóan a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az
engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő:
Felelős:

2013. december 30.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1.) Valamennyi képviselő, Helyben
2.) Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár

12/3. Polgármesteri tájékoztató
Papp János polgármester az alábbiakról ad tájékoztatást.
- Működési zavarok kifizetésére 21.600 eFt-ot nyert az önkormányzat. Ezt a
közüzemi számlák rendezésére fogják felhasználni.
- Tavaly télen megnyitották a sportöltözőt, hogy a rászorulók, meleg helyen tudjanak
tisztálkodni. Arra gondolt, hogy egy rákócziújfalui lakost fognak megbízni azzal, hogy
felügyeletet tartson. Délelőtt 8-tól 10-ig, délután pedig 14 órától 18 óráig lenne nyitva.
- A szociális tűzifát hétfőn kezdik szétosztani. Kevesebb mennyiséget kapott az
önkormányzat, mint amennyit igényeltek, így 2 q jut egy családnak, illetve
rászorulónak.
- Élelmiszersegélyt ebben az évben már nem kap az önkormányzat, talán január
végén lehet majd igényelni.
- Karácsony előtt, pénteken lehetőség lesz ruhanemű szétosztásra.
- Az önkormányzat kapott pár bútordarabot (heverőt, asztalt, székeket). Polgármester
úr javasolja, hogy ezekkel a bútorokkal, a Kovács gyerekeken tudnak segíteni,
berendeznek nekik egy meleg helyiséget.
- A Kunszentmártoni Takarékszövetkezetnek felmondtak. Már többször tapasztalta
az önkormányzat, hogy egy-egy kérés esetén nem a megoldást keresi a pénzintézet.
Ezt megelégelve bontották fel a szerződést 2013. december 31-ei határidővel.
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, már elindították a közbeszerzési
eljárást az új pénzintézet kiválasztására. A pályázati kiírásban az önkormányzat
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számára jobb feltételeket írtak ki. Pl.: havi 5 alkalommal ingyenes kézpénz feltételt
kértek. Három pályázót kerestek meg: az OTP Bankot, a Túrkevei és a
Kunszentmártoni Takarékszövetkezeteket. Az eljárás két hét alatt lebonyolódik, az
lesz nyerő, aki a legjobb ajánlatott teszi.
A képviselő-testület megbeszéli és egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.

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

Rákócziújfalu, 2013. december 11.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

