JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 14-én megtartott
képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak:

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

Papp János polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, és megnyitja a mai testületi ülést.
Napirendi pontok elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a mai napon tárgyalandó napirendi
pontokra, melyet a képviselő-testület, egyhangúlag, módosítás nélkül az alábbiak
szerint elfogad:
1. Napirend – Vis maior pályázat beadásának megtárgyalása
2. Egyéb napirend
Erről értesülnek:

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

1. Napirend
Vis maior pályázat beadásának megtárgyalása
Papp János polgármester elmondja, hogy az esőzések miatt, több helyen károk
keletkeztek a faluban. A helyreállítás költségeinek fedezetére vis maior pályázatot
nyújt be az önkormányzat. Az iskolát és a hivatalt szeretné megcsináltatni, ha nyer a
pályázat.
Balogh Edith jegyző elmondja, jogszabály írja elő, milyen határozat szükséges a
pályázat beadásához.
Papp János polgármester előadja, hogy az előterjesztésben részletezte a
költségigényüket. A biztosító céggel is felvette a kapcsolatot. A káreseményt elemi
kárnak ítélték meg, talán valamennyi pénzt ebből is kapnak.
A képviselők részéről nem érkezik módosítási javaslat, így Polgármester úr
szavazásra bocsátja határozati javaslatát.
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
44/2013.(V.14.) önkormányzati határozat
A Vis maior pályázat beadásához önrész biztosításáról, valamint a szükséges
nyilatkozatokról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli
időjárás miatt megrongálódott Polgármesteri Hivatal és Általános Iskola
épületeit önerőből helyreállítani nem tudja, ezért a kárelhárításra vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz.
Káresemény helyszínei:
- Polgármesteri Hivatal 5084 Rákócziújfalu Sallai út 26. Hrsz: 422/1.
- Herman Ottó Általános Iskola 5084 Rákócziújfalu Petőfi S. út 15-17. Hrsz:
166/2.
A károk helyreállításának becsült költsége 9.000.000.- Ft, melynek fedezetét
az önkormányzat a megjelölt saját forrás erejéig tudja biztosítani.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2013. évi költségvetése terhére a támogatáshoz szükséges 900.000,- Ft saját
forrás összegét biztosítja.
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a
káreseménnyel érintett összes vagyonelem az önkormányzat tulajdonát
képezi, valamint a további nyilatkozatokat teszi:
- A károsodott épületek az alapfokú oktatási és a közigazgatási feladatok
ellátását szolgálják.
- Az elemi károk okozta káreseményekhez kapcsolódó vagyontárgyakra az
önkormányzat rendelkezik biztosítással.
- Az önkormányzat saját erejéből a megrongálódott épületeit helyreállítani nem
tudja.
- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát
nem tudja ellátni.
- Az önkormányzat vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületeire a
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5. § (11) bekezdése szerinti értékkövető
biztosítás megkötését.
- Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és
a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp
János polgármestert az igénybejelentés benyújtására, valamint a támogatás
igénylésével és elszámolásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Belügyminisztérium, Budapest
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár
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2. Egyéb napirend
Csüllög Gábor peres ügyéről tájékoztatás
Papp János polgármester előadja, hogy minden képviselő ismeri Csüllög Gábor
ügyét, mikor Bodor Zoltán alpolgármester jogtalanul kifizettetett 3,8 millió forintot
2009-ben. Az ügyet bíróságra vitték, de eddig nem sikerült megnyernie az
önkormányzatnak.
Balogh Edith jegyző átnézi az iratokat, talán sikerül valamit tenni ez ügyben.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy nem ismeri az ügyet, de át fogja nézni az
iratokat, és megpróbál valamit tenni az ügy érdekében.
A képviselő-testület az ügyben nem hoz határozatot.

Tájékoztatás az önkormányzati bérlakások díjtartozásáról
Papp János polgármester megdicséri Balogh Edith jegyzőt. Polgármester úr meg
van elégedve eddigi munkájával.
A képviselők tudják, hogy nem, vagy csak nagyon nehezen lehetett behajtani a
lakbértartozásokat. Jegyzőnő olyan felszólító leveleket küldött ki a bérlőknek, mely
alapján sorra jönnek be, és fizetik a tartozásukat.
Sajnos nem mindenki, így pl.: Abonyi Györgyné 245 eFt-al tartozik, és még mindig
nem hajlandó fizetni az adósságát. Majorné Soós Anikó már kiköltözött a Táncsics úti
bérleményből, de sok tartozást hagyott itt. Kenyeresné is sok tartozást halmozott fel,
sajnos nem sokat törlesztett.
Balogh Edith jegyző javasolja, hogy a bérleményekkel kapcsolatos hatáskört a
képviselő-testület adja át polgármesternek.
A napirendhez hozzászólnak Fenyves Györgyné, Merena Lászlóné és Papp
János Józsefné képviselők.
A képviselő-testület egyetért a hatáskör átruházásáról. A napirenddel kapcsolatban
határozatot nem hoznak.

Rákócziújfalu új utcaneveivel kapcsolatos tájékoztató
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy megkeresték a
Kormányhivatalból, miért nem változtatták meg utcaneveket Rákócziújfaluban.
Polgármester úr tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a képviselő-testület már
meghozta határozatát az új utcanevekről, csak sajnos még nem volt anyagi fedezet a
kivitelezésre. Merena Lászlóné képviselő kérésére elmondja, hogy kötelező
végrehajtani az utcanevek megváltoztatását. Azonban az önkormányzat úgy áll
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anyagilag, hogy szinte minden nap fel kell állítani a fontossági sorrendet, hogy mit
mikor fizessenek ki. Elsősorban a működést kell biztosítani.
Balogh Edith jegyző azzal egészíti Polgármester úr tájékoztatását, hogy a
képviselő-testületnek rendeletben kell rendelkeznie az utcanevekről és a lakosság
véleményét is ki kell kérni.
Az a tapasztalata, hogy az emberek ragaszkodnak a régi nevekhez, és sajnos a
változtatás sok utánajárással és költséggel jár, ami szintén nem tetszik majd a
lakosságnak.
A képviselő-testület az utcanevekkel kapcsolatos tájékoztatóról nem hoz döntést.

Polgármesteri tájékoztató
Papp János polgármester az alábbiakról ad tájékoztatást:
- Az Ajtó Ablak Kft. a megvásárolt telekért még nem fizetett. Napi kapcsolatban
vannak egymással, minden nap megsürgeti a befizetést.
- A templom melletti lakást bérbe adta. A bérlő úgy nyilatkozott, hogy meg akarja
vásárolni az ingatlant.
- Folyamatban van az erdő megvásárlása.
- A Kállai É. u. 7. sz. alatti ingatlant is szeretnék megvásárolni, de sok a tartozás
rajta. Az is baj, hogy az örökösöket nehéz felkutatni, mert külföldön laknak.
- A gyomos, elhanyagolt telkek tulajdonosait intézkedésre szólította fel Jegyzőnő.
Némely telken már megkezdődött a rendbetétel, de sajnos van olyan telek is ahol
még nem csináltak semmit. Várnak még pár napot, és újra felszólítják a tulajdonost.
- Jegyzőnő készíti az új Szervezeti és Működési Szabályzatot. Elkészülte után kiküldi
a képviselőknek, így a következő testületi ülésen már tárgyalhatják.
A képviselő-testület elfogadja Polgármester úr tájékoztatóját, határozatot nem hoz az
ügyről.

Papp János polgármester megköszöni a képviselők munkáját és bezárja a mai
testületi ülést.

Rákócziújfalu, 2013. május 14.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

