JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 12-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János,
Fenyves Györgyné, Nagy Ferenc, Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető,
Fehér Ágnes óvodavezető, Bartus Gábor Műv. Ház vezetője

Papp
János
polgármester
üdvözli
a
megjelent
képviselőket,
az
intézményvezetőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, és
megnyitja a testületi ülést.

Napirendi pont elfogadása
A képviselők részéről nem érkezik módosító javaslat a kiküldött napirendi pontokkal
kapcsolatban, így Papp János polgármester a mai napon tárgyalandó
napirendeket.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
4/2014.(II.12.) önkormányzati határozat
Napirendi pont elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítás nélkül
elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat és a tárgyalási
sorrendet.
Erről értesülnek:

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

1. Napirend
Javaslat az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervére
Papp János polgármester elmondja, hogy az előterjesztést megküldte a
képviselőknek, majd átadja a szót a bizottság elnökének.
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Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság részletesen megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervét.
Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető a feltett kérdésekre megadta a választ, így a
bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a 2014. évi költségvetésről szóló rendeletet.
- A bizottság megtárgyalta a 2014. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegről szóló
határozati javaslatot, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Papp János polgármester egyenként szavazásra bocsátja a 2014. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezetet és a 2014. évre vonatkozó saját bevételei
és fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegéről szóló határozati
javaslatot.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II. 13.) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületére
és bizottságaira, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési
szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat központi kezelésű
feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra,
gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat
költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
II. Általános rendelkezések
2. §.
(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbi (2)-(5)
bekezdésekben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Mesevár Óvoda intézmény a 2/c. számú melléklet szerint egy címet alkot.
Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár a 2/a. számú melléklet szerint egy címet alkot.
Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal a 2/a. számú melléklet szerint egy címet
alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
(5) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételei és
kiadásai a 2/b. számú melléklet szerint egy címet alkotnak. Kiemelt
előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és
költségvetési kiadásait, kiemelt előirányzatonként tagozódva, összevontan
tartalmazza az 1. számú és az 1/a. számú melléklet.
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III. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Képviselő-testület a Rákócziújfalu Község Önkormányzatának együttes, 2014.
évi költségvetésének
a) Költségvetési kiadási főösszegét
345.036 ezer Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét
265.263 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást
78.000 ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat
187.263 ezer Ft-ban,
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
75.441 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat
19.272 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat
59.400 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat
111.150 ezer Ft-ban,
b) Költségvetési bevételi főösszegét
345.036 ezer Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét 265.263 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú bevételt
78.358 ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt
186.905 ezer Ft-ban,
c) Költségvetési hiányt/ többlet
0.ezer Ft-ban,
d) Pénzforgalom nélküli bevételt
0 ezer Ft-ban,
e) Költségvetési hiány/többlet pénzforgalom nélküli
bevételekkel
0 ezer Ft-ban,
f) Finanszírozási műveleteket
Rövid lejáratú hitel visszafizetését
44.000 ezer Ft-ban,
g) Kiadási és bevételi főösszegét
345.036 ezer Ft-ban
határozza meg.
h) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát,
valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, címenként a 9. sz. melléklet szerint
fogadja el a Képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat összevont és címenkénti költségvetési mérlegét az 1. sz.,
előirányzatonkénti pénzforgalmi mérlegét, címenként, az 1/a. sz. melléklet
tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
(4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.
Az önkormányzat bevételei
4. §
A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti
alábontását az 1., 1/a., 1/b., sz. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételeket címenkénti bontásban,
kiemelt előirányzatonként az 1/a. számú melléklet, címenkénti bevételeit
szakfeladatos rendben a 2/a, a 2/b. és a 2/c. számú melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
6. §
A Képviselő-testület 2014. évi költségvetés címenkénti kiadásit, kiemelt
előirányzatonként az 1/a. számú melléklet, címenkénti kiadásait szakfeladatos
rendben a 2/a, a 2/b. és a 2/c. számú melléklet szerint állapítja meg.

4
7. §
A Képviselő-testület Rákócziújfalu Község Önkormányzatának költségvetésében
szereplő felhalmozási jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait –
címenként az 1/a. sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési évben tervez
olyan fejlesztéseket, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. szerinti adósságot
keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
8. §
A Képviselő-testület az EU-s támogatásból megvalósuló beruházás bevételeit és
kiadásait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
9.§
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§
Képviselő-testület a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. számú melléklet
szerint fogadja el.
Több éves kihatással járó feladatok
11. §
(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves
bontásban a 4. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a
polgármester kötelezettséget vállalhat.
IV.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
A 2014/2015 tanévben az óvoda 3 csoporttal működik, heti 55 órás nyitvatartási
idővel.
13. §
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
14. §
Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint
a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket
figyelembe véve – az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
15. §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési egyensúly megőrzése
érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a) Az intézmények pénzmaradványának elszámolását a Képviselő-testület a
zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg hagyja jóvá.
b) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők
túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c) Az intézmények vezetői, munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörük gyakorlása
során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többletköltségvetési támogatást igényelnének 2014. évre, illetve a következő
évekre. Teljesítményhez kötött jutalom a személyi jellegű kiadások
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előirányzatának terhére, kizárólag többlet előirányzat igénylése nélkül
fizethető.
16. §
(1) A béren kívüli juttatások közül a közalkalmazottaknak adható „Erzsébet utalvány”
havi összege nyolcezer forint/fő/hó.
(2) A köztisztviselőknek „cafetéria” juttatás összege 200.000.- Ft/fő/év, más béren
kívüli juttatásra nem kerülhet sor.
(3) A köztisztviselőket, közalkalmazottakat és alkalmazottakat havonta 1.000,-Ft
bankszámla hozzájárulás illeti meg.
17. §
(1) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát az alábbiak szerint szabályozza:
a) Intézményi hatáskörben módosíthatók a kiemelt előirányzatokon belüli
részelőirányzatok, kivéve a személyi juttatásokon belül a jutalom
részelőirányzatát.
b) Az intézményi hatáskörben történt előirányzat módosításokat tanúsítvány
formájában kell bejelenteni.
c) A saját bevételi többlet, központosított támogatás, átvett pénzeszközök
előirányzatát a Képviselő-testület rendeletben szabályozza.
d) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület
rendeletben engedélyezheti.
(2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekről határozatban
dönt. A meghozott határozatban foglaltaknak megfelelő szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert és a gazdaságvezetőt.
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január
1. napjától kell alkalmazni.
Rákócziújfalu, 2014. február 12.
Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
5/2014.(II.12.) önkormányzati határozat
Önkormányzati bevételek stabilitásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2014.
évre vonatkozó Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának saját bevételei,
valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

6
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegéről szóló alábbi táblázatot:
adatok ezer forintban

Saját bevétel
Helyi adók
Önkormányzati vagyon értékesítés
Önkormányzati bérleti díj bevétel
Bevétel összesen:

2015.

2016.

2017.

10 000

10 000

10 000

5 000
15 000

5 000
15 000

5 000
15 000

0
0
0
0,00%

0
0
0
0,00%

Adósságot keletkez. ügyletek fiz. kötelezettsége
Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség

Rövid lejáratú fizetési kötelezettség
Fizetési köt. összesen:
Fizetési köt. aránya:

Felelős:
Határidő:

0
0
0
0,00 %

Papp János polgármester
folyamatos

Erről értesülnek:

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

2. Napirend
Javaslat Rákócziújfalu Község Sportkoncepciójára
Papp János polgármester elmondja, elkészült a község középtávú sportfejlesztési
koncepciója. Az előterjesztésben részletezte javaslatát, illetve csak akkor pályázhat
az önkormányzat, ha rendelkezik sportkoncepcióval.
Kéri, hogy fogadja el a testület határozati javaslatát.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság megtárgyalta és elfogadta a napirendet.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
6/2014.(II.12.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu Község Sportfejlesztési koncepciójáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló
2004. évi I. törvény 55. §-a alapján Rákócziújfalu Község Sportfejlesztési
Koncepcióját e határozat melléklete szerint határozza meg.
Határidő:
Felelős:

Folyamatos
Jegyző
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Erről értesülnek:

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

3. Napirend
Előterjesztés Alapító Okiratok módosításáról
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy
jogszabályváltozás történt a feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolásában,
ennek megfelelően módosítani szükséges az alapító okiratokat.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, a bizottság - a Mesevár Óvoda Alapító okiratánál tett kisebb módosítást
követően - egyhangúlag elfogadta az intézmények alapító okiratainak módosításait.
A kisebb módosítás a fenntartó utcanevének változását jelenti, mivel már nem Sallai,
hanem Rákóczi út a neve, a képviselő-testület határozata szerint.
Papp János polgármester egyenként bocsátja szavazásra az alapító okiratok
elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
7/2014.(II.12.) önkormányzati határozata
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló
előterjesztést, és az alapító okirat módosítását, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyólag
elfogadja.
Az alapító okiratban foglalt változást a törzskönyvi nyilvántartásban át kell
vezetni.
Felelős:
Határidő:

Balogh Edith jegyző
a testületi döntést követő 15. nap

Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2.) Pénzügyi vezető, helyben
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4.) Irattár
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
8/2014.(II.12.) önkormányzati határozata
A Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló
előterjesztést, és az alapító okirat módosítását, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyólag
elfogadja.
Az alapító okiratban foglalt változást a törzskönyvi nyilvántartásban át kell
vezetni.
Felelős:
Határidő:

Balogh Edith jegyző
a testületi döntést követő 15. nap

Erről értesülnek:

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

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
9/2014.(II.12.) önkormányzati határozata
A Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést, és az alapító okirat módosítását, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyólag
elfogadja.
Az alapító okiratban foglalt változást a törzskönyvi nyilvántartásban át kell
vezetni.
Felelős:
Határidő:

Balogh Edith jegyző
a testületi döntést követő 15. nap

Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2.) Intézményvezető, Pénzügyi vezető, helyben
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4.) Irattár
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4. Napirend
Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyar Köztársaság elnöke
2014. április 6-ra tűzte ki az országgyűlési képviselőválasztást. A törvény szerint
szavazatszámláló bizottságokat kell létrehozni. A bizottságok tagjainak a gyakorlattal
rendelkezőket választották.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, a bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangúlag elfogadásra
javasolják a képviselő-testületnek.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja az I. és II. sz. szavazókörben
működő szavazatszámláló bizottság tagjait.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
10/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
A rákócziújfalui I. és II. sz. szavazóköreiben működő szavazatszámláló
bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait megválasztja.
I. sz. szavazókör (Általános Iskola)
Tagok:
1. Horváth Attiláné
Rákócziújfalu, Virág u. 10.
2. Nagyné Farkas Ágnes Erika Rákócziújfalu, Fűzfa u. 12.
3. Bódiné Fehér Anna
Rákócziújfalu, Fűzfa u. 62.
Póttagok:
4. Varga Sándor
Rákócziújfalu, Dózsa Gy. u. 26.
5. Kindiliné Szabó Anita Rákócziújfalu, Rákóczi u. 13
6. Papp Zoltánné
Rákócziújfalu, Kossuth L. u. 7.
7. Holló Andrásné
Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 40.
II. sz. szavazókör (Művelődési ház)
Tagok:
1. Szőkéné Válent Anikó Rákócziújfalu, Fő u. 61/a
2. Nagyné Kecskés Nikolett Rákócziújfalu, Dózsa Gy. u. 30.
3. Kecse-Fenyves Éva
Rákócziújfalu, Fő u. 43/a
Póttagok:
4. Nagy Zsolt
Rákócziújfalu, Zug utca 6.
5. Horváth Istvánné Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 4.
6. Farkas Zita
Rákócziújfalu, Petőfi S. u. 18.
7. Varga Attiláné
Rákócziújfalu, Petőfi S. u. 9.
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Erről értesülnek:

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

5. Egyéb napirend
5/1. Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzata közfeladatainak,
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti meghatározására
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére
Balogh Edith jegyző elmondja, jogszabály változás miatt az önkormányzat kötelező
és önként vállalt feladatait kormányzati funkciókba kell besorolni. Az
önkormányzatnak nincs alapító okirata, így a változásokat a szervezeti és működési
szabályzat 1. sz. függelékében kell átvezetni.
Papp János polgármester felolvassa határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
11/2014.(II.12.) önkormányzati határozata
Rákócziújfalu Község Önkormányzata közfeladatainak, alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti meghatározásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta
az önkormányzat közfeladatainak, alaptevékenységének kormányzati funkciók
szerinti meghatározását, melyet a határozat melléklete szerint jóváhagy.
A határozat melléklete szerint Rákócziújfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz.
függelékében, és a törzskönyvi nyilvántartásban a változást át kell vezetni.
Felelős: jegyző
Határidő: a döntést követő 15 nap
Erről értesülnek:

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

1. sz. függelék
Rákócziújfalu Község Önkormányzata alapfeladata
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános
011130
igazgatási tevékenysége
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013320
031030
041231
041232
041233
045120
045160
047120
047410
064010
066010
066020
072111
074031
074032
072311
086090
081030
081041
013350
106020

Köztemető-fenntartás és üzemeltetés
Közterület rendjének fenntartása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Piac üzemeltetése
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Közvilágítás
Zöldterület kezelés
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Fogorvosi alapellátás
Mindenféle egyéb szabadidős szolgálgatás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

5/2. Tájékoztatás LEEDER programhoz történő csatlakozásról
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy csatlakozási
szándéknyilatkozatot írt alá a Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020.
közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban való
részvételre, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésére.
A képviselők egyetértenek és elfogadják a szándéknyilatkozat aláírásával, így Papp
János polgármester szavazásra bocsátja határozatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
12/2014.(II.12.) önkormányzati határozata
A Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesületről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért a
Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban való részvételre, illetve a
Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésére vonatkozó szándéknyilatkozat
aláírásával.
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Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2.) Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4.) Irattár

5/3. Előterjesztés közkifolyók mérősítéséről
Papp János polgármester elmondja, kiküldte az írásos előterjesztést a 6 db
közkifolyó megszüntetéséről, a mérőórák felszereléséről, illetve a mérősítés
költségeiről szóló táblázatot. Ezzel az önkormányzat tud egy kicsit spórolni, mert
csak a kötelező közkifolyók maradnak meg, a többi leszerelésre kerül.
Polgármester úr felolvassa határozati javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
13/2014.(II.12.) önkormányzati határozata
Egyes települési közkifolyók megszüntetéséről
Rákócziújfalu Község Képviselő-testülete – figyelemmel a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (6) bekezdésében,
valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. §
(3) bekezdésében foglaltakra – támogatja, hogy a település területén lévő,
alábbi közkifolyók megszüntetésre kerüljenek:
- 5084 Rákócziújfalu, Fő u. 76.
- 5084 Rákócziújfalu, Kossuth út-Liget út sarok
- 5084 Rákócziújfalu, Táncsics út-Liget út sarok
- 5084 Rákócziújfalu, Dózsa Gy. út- Béke út sarok
- 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út- Napsugár út sarok
- 5084 Rákócziújfalu, Fűzfa út 36.
Az üzemben tartandó közkifolyók mérősítését, illetve a megszüntetésre
javasolt közkifolyók megszüntetésének költségét 1.726.347.- Ft értékben a
Képviselő-testület a szolgáltató által fizetendő koncessziós díj terhére kéri
elvégezni.
Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2.) Víz- Csatornaművek Koncessziós Zrt., Szolnok
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4.) Irattár
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5/4. Tájékoztatás pályázatokról
Papp János polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a műfüves
sportpályaépítésre beadott pályázaton 30 milliót nyertek. 11 millió önrészt kellene
beadni, hogy megvalósuljon.
Ehhez kapcsolódóan lehetőség lenne sportöltöző kialakítására beadni pályázatot,
melyen 40 milliót nyerhetnének, de itt is 10 millió önrészt kellene biztosítani.
Sajnos az önkormányzat, egyenlőre nem tudja az önerőt előteremteni, így több
pályázatról le kell mondani jelen pillanatban.
Polgármester út úgy gondolja, ha lesz anyagi lehetősége az önkormányzatnak
mindenképpen pályázni fog, mert másképpen nem tudnak haladni.
A képviselő-testület elfogadja Papp János polgármester
határozatot nem hoz a pályázatokkal kapcsolatban

tájékoztatóját,

de

5/5. Művelődési Ház 2014. évi programjáról tájékoztató
Papp János polgármester átadja a szót Bartus Gábornak.
Bartus Gábor – Művelődési Ház vezetője – tájékoztatja a képviselőket a Művelődési
Ház ez évi programjairól, rendezvényekről és az ünnepségek időpontjairól.
A költségek elég magasak, de a költségvetés összeállításánál ezt is figyelembe
vették. Tudomására jutott, hogy az állam kiemelten fogja támogatni az országos
rendezvényeket, ezért alakultak így az összegek.
Javasolja, hogy próbáljanak meg vállalkozókat megkeresni a rendezvények
lebonyolításának finanszírozásához, mert a nagyobb városokban a helyi vállalkozó
fizeti a fellépő művészek költségeit.
Az óvodával kitűnően együtt működnek, az óvodások részt vesznek a
rendezvényeken. Sajnos az iskolával nem ilyen jó a kapcsolat.
A tájékoztatóhoz hozzászólnak: Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné képviselők.
Papp János polgármester elmondja, hogy sajnos az iskola nagyon elzárkózik a
település rendezvényein való részvételtől. Sajnos az iskolához nincs köze már a
községnek, az iskola igazgatója csak egyetlenegyszer volt a hivatalban.
Javasolja, hogy hívják meg az iskola igazgatóját, az óvodavezetőjét, és a Művelődési
Ház vezetőjét egy közös beszélgetésre.
A képviselő-testület elfogadja Papp János polgármester javaslatát a közös
megbeszéléssel kapcsolatban. A képviselő-testület nem hoz határozatot a
javaslatról.
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5/6. Fenyves Györgyné képviselő megbízása
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulásának ülésein – Polgármester úr elfoglaltsága miatt –
legtöbb esetben Fenyves Györgyné képviselő szokta helyettesíteni.
Javasolja, hogy a Képviselő asszonyt állandó jelleggel bízza meg ezzel a feladattal a
képviselő-testület, amennyiben elvállalja.
Fenyves Györgyné: köszöni a bizalmat, vállalja a megbízatást.
Papp János polgármester megfogalmazza határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
14/2014.(II.12.) önkormányzati határozata
Fenyves Györgyné képviselő megbízása
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Fenyves
Györgyné képviselőt (lakik: 5084 Rákócziújfalu, Fő u. 33/A.), hogy a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulásának 2014 évben tartandó ülésein Papp János
polgármester helyett, és nevében – teljes joggal - részt vegyen.
Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2.) Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4.) Irattár

5/7. Lakásbérleti szerződések megkötéséről tájékoztatás
Papp János polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Gulyás Marika a kialakult
nehéz családi helyzete miatt albérletet kért, bérleti díj megfizetése nélkül. A
képviselők tudják, hogy Marika a konyhán egyedül dolgozik, és kiválóan látja el a
feladatát. Polgármester úr a Petőfi S. u. 15-19. sz. önkormányzati lakás tetőterét ki
adta albérletbe, és kéri a képviselő-testületet, hogy csak a rezsi díj megfizetésére
kötelezék a bérleti szerződés aláírásakor.
- Fekete Gábor kérelmezőnek pedig a Petőfi S. u. 15-19. sz. önkormányzati lakás
földszinti területét adja albérletbe 2014. március 1-től.
A képviselő-testület elfogadja a lakásbérleti szerződések megkötését.
Papp János polgármester kéri a képviselő-testületület fogadják el tájékoztatását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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15/2014.(II.12.) önkormányzati határozata
Rákócziújfalu, Petőfi S. út 15-19. sz. alatti ingatlan tetőterének bérbeadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy Papp János polgármester a Rákócziújfalu, Petőfi S. u. 15-19. szám alatt
lévő önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan tetőterét (99,33 m2 alapterületű)
szolgálati jelleggel bérbe adta 2014. február 1-től Gulyás Mária (sz.:
Jászberény, 1970. 02. 04., an.: Rácz Margit) - konyhai dolgozónak,
munkaviszonya fennállásáig.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
bérleti díjat nem kell Gulyás Mária bérlőnek fizetnie.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, Pénzügy, helyben
2. Gulyás Mária, Rákócziújfalu
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
16/2014.(II.12.) önkormányzati határozata
Rákócziújfalu, Petőfi S. út 15-19. sz. alatti ingatlan földszintjének bérbeadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy Papp János polgármester a Rákócziújfalu, Petőfi S. u. 15-19. szám alatt
lévő önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan földszintjét bérlakás
céljából, költség alapon bérbe adja 2014. március 1-től Fekete Gábornak (sz.:
Szolnok, 1984. 08. 22., an.: Lukács Margit).
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, Pénzügy, helyben
2. Fekete Gábor, Rákócziújfalu
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

5/8. Javaslat urnatartó fal készítéséről
Papp János polgármester javasolja a képviselőknek, hogy a temetőben a
ravatalozó épülete melletti területen, építsenek egy gránit urnatartó falat.
Polgármester úrnak az elképzelése az, hogy a fal előtt pedig térkővel raknák ki a
járdát. Felhatalmazást kér, hogy megkezdje a tárgyalásokat az építéssel
kapcsolatban.
A képviselők egyetértenek a javaslattal, így Papp János polgármester szavazásra
bocsátja határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.

16
17/2014.(II.12.) önkormányzati határozata
Temetői urnatartó fal kiépítéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Papp
János polgármestert, hogy a temetőben kiépítendő urnatartó fallal
kapcsolatban tárgyalásokat folytasson, utólagos beszámolás mellett.
Erről értesülnek:

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

5/9. Képviselői tájékoztatás lakossági bejelentésről
Fenyves Györgyné képviselő lakossági bejelentésről tájékoztatja a testületet. Dr.
Csécsei László fogorvos munkájával nincs megelégedve a lakosság. Nem teljes
munkaidőben rendel, és nem veszi fel a telefont sem, így nem tudnak bejelentkezni
hozzá fogászati rendelésre. Ha sikerül bejelentkezni, akkor viszont nem jön át
Rákócziújfaluba a megbeszélt időpontra.
A lakossági bejelentést Merena Lászlóné és Varga József képviselők is
megerősítik.
Papp János polgármester ígéretet tesz arra, hogy megkeresi Fogorvos urat, és
megtárgyalják ezt a bejelentést.
5/10. Képviselői meghívó
Merena Lászlóné alpolgármester 2014. április 4-ei óvodai jótékonysági bálra hívja
meg a képviselőket, mely a Művelődési Ház nagytermében lesz megrendezve.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tiszta bevétel összegét felajánlják az óvodának.
A képviselők megköszönik a meghívást.

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

Rákócziújfalu, 2014. február 12.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

