JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. július 2-án megtartott
képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,
Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető

Papp János polgármester szeretettel üdvözli megjelenteket. Megállapítja, a
képviselő-testület határozatképes, és megnyitja a mai testületi ülést.
Napirendi pont elfogadása
A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban nem érkezik módosító
javaslat.
Papp János polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokat és tárgyalási
sorrendjét – módosítás nélkül – elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
41/2014.(VII.02.) önkormányzati határozat
Napirendi pontokról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban
szereplő napirendi pontokat - módosítás nélkül – az alábbi sorrendben
tárgyalja:
1. Napirend - Előterjesztés engedményezési szerződés jóváhagyásáról
2. Egyéb napirend
Erről értesülnek:

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

1. Napirend
Előterjesztés engedményezési szerződés jóváhagyásáról
Papp János polgármester az alábbiakat mondja el: Kiküldte az írásos
előterjesztést. Már többször beszéltek arról, hogy a Tanyafejlesztési Program
keretében a helyi termelői piac és bolt kialakítására benyújtott pályázatunk nyertes
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lett. Sajnos, ez a pályázat is utófinanszírozású. Ez azt jelenti, hogy az
önkormányzatnak a beruházás költségeit ki kell fizetnie, ahhoz, hogy az
elszámolásnál megkaphassa a pályázaton megnyert támogatási összeget.
Újra a számlavezetőhöz fordultak segítségért, és a Takarék most pozitívan állt a
kérelemhez.
A piac kialakítása készen van. Ha meg lesz a pénz, kifizetik a kivitelezőt, és ezzel
lezárul a megvalósítás.
A napirendhez hozzászól Merena Lászlóné alpolgármester.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy az engedményezési szerződést 6 hónapra
kötik a Takarékszövetkezettel. Ha ez idő alatt nem kapják meg az államtól a
támogatást, akkor lehet hosszabbítást kérni.
Jegyzőnő javaslatot tesz arra, hogy a piac átadására, ünnepélyes keretek között
kerüljön sor.
Papp János polgármester és a képviselők egyetértenek a javaslattal.
Polgármester úr kéri a képviselőket, ha egyetértenek az előterjesztésben kiküldött
határozati javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
42/2014.(VII.02.) önkormányzati határozat
A termelői piac és bolt megvalósítására lehívható pályázati támogatás
összegére engedményezési szerződés megkötéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a)
pontjának rendelkezése alapján, a termelői piac és bolt megvalósítására kötött
4097-9/2013/NAKVI hatósági szerződés alapján lehívható pályázati összegre,
mely 35.872.186.- Ft, azaz: Harmincötmillió-nyolcszázhetvenkettőezerszáznyolcvanhat forint, Engedményezési szerződést köt a számlavezető
Kunszentmárton
és
Vidéke
Takarékszövetkezet
Rákócziújfalui
Kirendeltségével 180 napos lejárati határidővel. Az engedményezési
szerződés fedezete a pályázati Hatósági Szerződése.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Engedményezési
Szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Pénzügyi vezető, helyben
5. Irattár
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2. Egyéb napirend
Napelemes rendszer kialakításáról
Papp János polgármester elmondja, megkereste őt egy vállalkozó napelemes
rendszer kialakítására pályázatot lehet benyújtani. Az ötletet nagyon jónak találja,
mert a közüzemi számlák nagyon magasak, és a napelem felrakásával, sok költséget
tudnának megspórolni. Úgy gondolja, hogy a művelődési ház, óvoda, orvosi rendelő
és a polgármesteri hivatal - tetejére szerelnék fel.
Kéri a képviselőket, amennyiben egyetértenek a napelemes pályázat benyújtásával,
akkor megteszi a lépéseket az előkészületekre.
A napirendhez hozzászólnak Fenyves Györgyné, Merena Lászlóné képviselők.
Papp János polgármester ismerteti határozati javaslatait, és egyenként szavazásra
bocsátja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
43/2014.(VII.02.) önkormányzati határozat
Napelemes pályázat előkészítéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezet és
Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N tervezet pályázati kiírásnak
megfelelően, fotovaoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióra, 50 kVA
csatlakozási teljesítmény alatti napelemes rendszerek kiépítésére, saját
villamos energia igény részbeni, esetleg teljes kielégítése céljából benyújtandó
pályázat előkészítési feladatok elvégzésére vonatkozóan – energia audit
készítése – nettó (audit) 508.000.- Ft + ÁFA = 645.160.- Ft) megbízási díjat
jóváhagyja, amely akkor válik esedékessé, ha a pályázat határidőre
benyújtásra kerül a kiírásnak megfelelő tartalommal.
A keret fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetése. A változást az
önkormányzat költségvetésén át kell vezetni.
A képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármester urat a pályázat
előkészítésére vonatkozó szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelősök:

2014. 07. 21.
Papp János polgármester,
Illyésné Nagy Terézia gazdaságvezető

Erről értesülnek:

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

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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44/2014.(VII.02.) önkormányzati határozat
Napelemes rendszer kialakítására pályázat benyújtásáról
1./ Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be a Környzet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra 50 kVA csatlakozási
teljesítmény alatti napelemes rendszerek kialakítása saját villamos energia
igény részbeni vagy teljes közvetlen kialakítása céljából.
2./ Projekt megvalósítás tervezett helyszínei:
Napközi Otthonos Óvoda
Rákócziújfalu, Petőfi S. u.19.
Polgármesteri Hivatal
Rákócziújfalu, Rákóczi u. 26.
Orvosi Rendelő
Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 4.
Művelődési Ház
Rákócziújfalu, Fő út 31.
3./ A projekt elszámolható költsége minimum 20.- MFt, maximum 50.- MFt.
4./ A képviselő-testület a beruházás megvalósításához 100%-os támogatást
igényel, nem kihasználva a maximális támogatási költséget.
5./ A képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármester urat, a
pályázat előkészítésére, aláírására és benyújtására.
Határidő:
Felelős:

A pályázat tervezet szerint 2014. 07. 21-23.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

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

Polgármesteri tájékoztató közfoglalkoztatásról, futball csapat szervezéséről
Papp János polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Munkaügyi Központ
támogatásával 9 fő közfoglalkoztatott dolgozót alkalmaznak. Sajnos nem 100%-os a
támogatás, csak 85%. Így az önkormányzatnak valamiből pótolni kell a
közfoglalkoztatottak bérét, és azok járulékait.
- A beadott műfüves pályázatot is megnyerte az önkormányzat. A pályázat
beadásakor Polgármester úr vállalta, hogy futball csapatot fog szervezni.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkezdte a szervezést és a nevezési díjat
hamarosan be kell fizetni.
A képviselő-testület a tájékoztatással kapcsolatban nem hoz határozatot.
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Beszámoló az Orosz testvérvárosnál tett látogatásról
Papp János polgármester beszámol arról, hogy Rákócziújfalu testvérvárosában,
Volgarecsenszkben tett látogatást a múlt héten, ami sikeres volt. Magas szintű volt a
fogadtatás és végig ilyen szellemben folyt a tárgyalás, a vendéglátás. A
tárgyalásokon részt vettek a környező városok polgármesterei és az erőművek
igazgatói is.
Polgármester úr a tárgyalások során tapasztaltak alapján javasolja a képviselőtestületnek, hogy bízzák meg Farkas Gizella mérnök asszonyt Rákócziújfaluba
projektmenedzsernek.
A képviselő-testület megvitatja a javaslatot, 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.
45/2014.(VII.02.) önkormányzati határozat
Felkérés Farkas Gizella projekt menedzseri munkájával kapcsolatban
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákócziújfalui
projekt menedzseri munkákkal kapcsolatban Farkas Gizella mérnök asszonyt
bízza meg.
Erről értesülnek:

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

Képviselői kérdések
Fenyves Györgyné képviselő kérdéseire Papp János polgármester az alábbi
válaszokat adja:
- Sajnos a rendőrség által megígért térfigyelő kamerákból nem jutott
Rákócziújfalunak, ugyanis csak 2 db-ot kapott Jász-Nagykun-Szolnok megye.
- A Fő úton lévő büfé jelenleg nem működik. Megígérte Kollár Mária, hogy a
tartozását részletekben törleszti.
Balogh Edith jegyző elmondja, a húsbolt működésével kapcsolatban megkereste őt
a martfűi Szilágyi Imre és elvállalta, hogy 2014. július 15-től kinyitja a húsboltot.
A képviselő-testület a képviselői kérdésekre adott válaszokról nem hoz határozatot.
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Rákócziújfalui Horgász Egyesület kérelme
Varga József képviselő a Rákócziújfalui Horgász Egyesület kérését tolmácsolja a
képviselők felé: 2014 augusztusában tartandó éves rendezvényük megtartásához
100.000.- Ft támogatást kér a képviselő-testülettől a Horgász Egyesület.
Papp János polgármester elmondja, hogy ebben a pillanatban az önkormányzat
nem tud anyagi támogatást adni az Egyesületnek. Amennyiben lehetőség nyílik rá,
támogatni fogják a Horgász Egyesület kérését.
A Képviselő-testület egyetért Polgármester úrral, határozatot nem hoz a kérelemmel
kapcsolatban.
Papp János polgármester megköszöni a képviselő-testület munkáját, és bezárja a
mai testületi ülést.
Rákócziújfalu, 2014. július 2.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

