JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. január 11-én megtartott
képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak:

Papp János polgármester, Fenyves Györgyné, Merena Lászlóné,
Papp János Józsefné, Nagy Ferenc képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Pető Zoltán jegyző

Papp János polgármester üdvözli a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, majd megnyitja a mai testületi ülést.

Napirendi pontok elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a mai testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontokra, és kéri a képviselőket, fogadják el javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
1/2013.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
Napirendi pontok elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat képviselő-testülete a mai testületi ülésen
az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1. Napirend – Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő
megállapodás megtárgyalása
2. Napirend – A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és
Társulási Megállapodásának módosítása
3. Napirend – Tájékoztató a Háziorvosi Szolgálat működését érintő
jogszabályváltozásról
4. Napirend – Tájékoztató a folyamatban lévő ingatlanok értékesítéséről
5. Napirend – Tájékoztató üzemeltetési szerződés megkötéséről
6. Napirend – A gyermekétkeztetés biztosítása tárgyában indult
közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
7. Napirend – Önkormányzat hiteleinek meghosszabbítása
Erről értesülnek:

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

Központtal

kötendő

megállapodás

Papp János polgármester átadja a szót Jegyző úrnak.
Dr. Pető Zoltán jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (a KIK), megkereste az önkormányzatot azzal, hogy az
iskola átadásával kapcsolatban az önkormányzatnak – mivel a településünk 3000
lakos alatti -, iskola működtetését teljes egészében a KIK hatáskörébe kerül.
Az önkormányzatnak vagyonkezelői szerződést kell kötni.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
2/2013.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
Az iskola átadásával kapcsolatos vagyonkezelői szerződésről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp
János polgármestert, hogy tárgyaljon a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal a vagyonkezelői szerződés megkötéséről.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp
János polgármestert, hogy a Herman Ottó Általános Iskola átadásával
kapcsolatban aláírja a vagyonkezelői szerződést utólagos beszámolási
kötelezettség mellett.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, Pénzügy helyben
2. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Szolnok
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

2. Napirend
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának módosítása
Papp János polgármester átadja a szót Jegyző úrnak.
Dr. Pető Zoltán jegyző elmondja, hogy a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Alapító Okirata, a Társulási Megállapodása és Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításra szorul. A Szolnoki Kistérségi Iroda 2012. december 31-től jogutód nélkül
megszűnt. A kistérség munkaszervezetének feladatait, részben 2013. január 1-től a
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.
A hatályos jogszabály értelmében a szociális szakellátás biztosítása és működtetése
állami feladattá, a szociális alapszolgáltatás biztosítása továbbra is önkormányzati
feladat marad. Ezért a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató
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Központ alapító okiratának módosítását is el kell végezni. A Humán Szolgáltató
Központ Alapító Okiratának módosítása miatt szükséges a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
3/2013.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának, Társulási
Megállapodásának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szolnoki
Kistérség
Többcélú
Társulása
Alapító
Okiratának,
Társulási
Megállapodásának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítását.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp
János polgármestert hogy a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító
Okiratának, a Társulási
Megállapodásának
és
Szervezeti
Működési
Szabályzatának módosításáról szóló dokumentumokat aláírja.
Erről értesülnek:

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

3. Napirend
Tájékoztató a Háziorvosi Szolgálat működését érintő jogszabályváltozásról
Papp János polgármester felkéri Jegyző urat, tájékoztassa a képviselőket a
háziorvos működöséről szóló jogszabályváltozásról.
Dr. Pető Zoltán jegyző elmondja, a 2000. évi II. törvény 2/B. §-a meghatározza
azokat a szerződési, tartalmi kellékeket, melyeket az önkormányzat és a településen
praktizáló háziorvos között kötött szerződésnek kötelező jelleggel tartalmaznia kell.
Ez a jogszabályi módosítás 2012. január 1-től hatályos.
Önkormányzatunk 2012. áprilisában kötött szerződést dr. Imre Anikó háziorvossal,
így a mi feladat-ellátási szerződésünk tartalmazza a jogszabályban szereplő
kikötéseket.
Papp János polgármester kéri a képviselőket, fogadják el Jegyző úr tájékoztatását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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4/2013.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
A Háziorvosi Szolgálat működéséről szóló jogszabályváltozásról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Pető
Zoltán jegyző tájékoztatását az önkormányzat és dr. Imre Anikó háziorvos
között létrejött feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatban.
Erről értesülnek:

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

4. Napirend
Tájékoztató az ingatlanok értékesítéséről
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábbi
testületi üléseken meghatározott ingatlan értékesítések folyamatban vannak,
nemsokára sor kerül a szerződések megkötésére, melyeket követően tájékoztatja a
Tisztelt Képviselőket.
Polgármester úr kéri a képviselőket, fogadják el tájékoztatását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
5/2013.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
Tájékoztató a folyamatban lévő ingatlanok értékesítéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Papp
János polgármester tájékoztatóját a folyamatban lévő ingatlanok
értékesítésével kapcsolatban.
Erről értesülnek:

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

5. Napirend
Tájékoztató az üzemeltetési szerződés megkötéséről
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szolnoki Járási
Hivatal és az önkormányzat között egy üzemeltetési megállapodást kell kötni arról,
hogy a kijáró ügysegéd mely helyiséget használhatja az épületben a helyiség, és az
infokommunikációs eszközök használatáért, és a Járási Hivatal milyen összeget fog
az önkormányzat részére fizetni.
Polgármester úr kéri, hogy fogadják el tájékoztatóját és hatalmazzák fel a
megállapodás aláírására.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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6/2013.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
Üzemeltetési szerződés megkötéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő testülete meghatalmazza
Papp János polgármestert, hogy tárgyaljon a Szolnoki Járási Hivatallal az
Üzemeltetési Szerződés megkötéséről.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp
János polgármestert, hogy az Üzemeltetési Szerződést megkösse, utólagos
beszámolási kötelezettség mellett.
Erről értesülnek:

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

6. Napirend
A gyermekétkeztetés biztosítása tárgyában indult közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a törvényi kötelezettség
alapján meghirdették a közétkeztetés szállítójának kiválasztásra irányuló
versenytárgyalást. Három pályázó indult, a közbeszerzési eljárásra azonban 2
érvényes pályázat érkezett. Az egyik az előző szállítótól, Alcsi-Food Kft.-től. A másik
Tiszatenyői Önkormányzat Ellátó Szervezetétől.
Dr. Pető Zoltán jegyző tájékoztatja a képviselőket a közbeszerzési eljárás, és a
pályázókkal folytatott egyeztető tárgyalás részleteiről. Majd elmondja, hogy a nyertes
pályázó Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete, mivel árajánlata 16.431.050.Ft, a szállítási költséggel együtt.
A napirendhez hozzászólnak Fenyves Györgyné, Merena Lászlóné képviselők.
Papp János polgármester megfogalmazza határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2013.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezetének elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés
biztosítása tárgyában indult közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja
és a Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezet (5082 Tiszatenyő,
Alkotmány u. 26., képviseli:Farkas Jánosné) ajánlatát fogadja el.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp
János polgármestert, hogy 2013. január 22-től egy év időtartamra kösse meg
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a gyermekétkeztetésről szóló szerződést a Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó
Szervezet képviselőjével.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, Pénzügy helyben
2. Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

Papp János polgármester javasolja, hogy a térítési díjak összegéről is döntsön a
képviselő-testület.
A nyersanyagnorma összegére javaslatot tesz Fenyves Györgyné képviselő.
A napirendhez hozzászól Merena Lászlóné képviselő.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja az étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló rendelet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(I.11.) sz. RENDELETE
az étkezési térítési díjak megállapításáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdés a) pontja és a 148. §-ban foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
1. §
A Rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testület által fenntartott intézményekre.
2. §
A nyersanyagnormákat, az általános forgalmi adót, az étkezési térítési díjakat az 1.
számú melléklet tartalmazza.
3. §
Az étkezési térítési díjat minden hó 10-ig kell befizetni.
4. §
Az étkezési térítési díjat az 1. sz. mellékletben foglaltak alapján:
- Óvodai étkezés esetén a Rákócziújfalu Mesevár Óvodában,
- Iskolai étkezés esetén a Rákócziújfalu Herman Ottó Általános Iskolában kell
befizetni.
5. §
(1) E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló 18/2010.(X. 27.) sz. rendelet hatályát veszti.
Rákócziújfalu, 2013. január 24.

Papp János
polgármester

Dr. Pető Zoltán
jegyző
1. sz. melléklet
(1/2013.(I.11.) sz. rendelethez)

Rákócziújfalu Községi Önkormányzati intézményekben 2013. február 1. napjától
megállapított étkezési térítési díjak az alábbiak:
A gyermekek és tanulók napközbeni ellátása keretében biztosított nyersanyagnorma
díjak:
Nyersanyag
ÁFA 25%
Fizetendő
norma
térítési díj
Ft/nap/adag
Ft/nap/adag
Óvodai étkezés

320

80

400

Napközi-otthonos ellátás

400

100

500

Általános iskola menza

280

70

350

Óvodai étkezés egész napos ellátás, mely tartalmazza a tízórait, ebédet, uzsonnát.
Napközi-otthonos ellátás egész napos ellátás, mely tartalmazza a tízórait, ebédet,
uzsonnát.
Menzai ellátás, mely csak az ebédet tartalmazza.

7. Napirend
Önkormányzat hiteleinek meghosszabbítása
Papp János polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy az IKSZT kialakítására
megelőlegezési, és az Orvosi Rendelő pályázatához engedményezési szerződést
kötöttek a Kunszentmártoni Takarékszövetkezettel. A képviselő-testületnek a
szerződés meghosszabbításáról kellene döntenie. Sajnos a pályázat elbírálása még
mindig nem zárult le, de a hitel és a megelőlegezési szerződés lejárati határideje
2013. január 15-e.
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Polgármester úr egyenként felolvassa határozati javaslatait, és kéri a képviselőket,
hogy fogadják el.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
8/2013.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
Az IKSZT kialakítására megelőlegezési hitelkérelemről és engedményezési
szerződés megkötéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzata Európai Unió és a Magyar Köztársaság
Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
nyújtott támogatási rendszeréhez benyújtott Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése pályázaton 44.167.582 .- Ft
összegű támogatást nyert. A támogatásból 37.667.582.- Ft a felújításra és a
felújításhoz kapcsolódó költségekre fordítható összeg. A támogatást a
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház
felújítására és egyben az IKSZT kialakítására és működtetésére fordítja.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 37.667.582.- Ft Megelőlegezési Hitelt
kért biztosítani számlavezető pénzintézetétől (Kunszentmárton és Vidéke
Takarékszövetkezet Rákócziújfalui Kirendeltsége). A hitel visszafizetésének
fedezetéül az Önkormányzat által IKSZT szerződésben elnyert támogatási
összeg arányos részét ajánlja fel. A megelőlegezési hitel meghosszabbítás
határideje 2013. január 15-én lejár. A pályázat elbírálása még nem zárult le,
ezért kéri a képviselő-testület a hitel szerződés 90 nappal történő
meghosszabbítását.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp János polgármester, Dr. Pető Zoltán jegyző
Erről értesülnek: 1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Pénzügyi vezető, helyben
3. Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet, R.újfalu
4. MVH, Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága, Budapest
5. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
6. Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2013.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
Engedményezési
Szerződés
meghosszabbításáról
pályázatához

Orvosi

Rendelő

1. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Széchenyi
Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
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ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0023 azonosító számú pályázatból még lehívható
pályázati összegre, mely 14.941.406.- Ft (azaz: Tizennégymilliókilencszáznegyvenegyezer-négyszázhat forint), Engedményezési Szerződést
kötött a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Rákócziújfalui
Kirendeltségével – számlavezető pénzintézettel -, a szerződés
meghosszabbításának határideje 2013. január 15-én lejár.
2. A pályázat elbírálása még nem zárult le, ezért kéri a képviselő-testület az
engedményezési szerződés további meghosszabbítását 90 nappal.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza
Papp János polgármester a szerződés meghosszabbításáról szóló
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Papp János polgármester, Dr. Pető Zoltán jegyző

Erről értesülnek:
1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Pénzügyi vezető, helyben
3. Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet, R.újfalu
4. VÁTI Nonprofit Kft., Budapest
5. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
6. Irattár

Papp János polgármester megköszöni a képviselők munkáját, és bezárja a
képviselő-testületi ülést.

Rákócziújfalu, 2013. január 11.

Papp János
polgármester

Dr. Pető Zoltán
jegyző

