JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 24-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,
Papp János Józsefné, Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Szalay Ferenc – Szolnok Város
polgármestere, dr. Bene Ildikó – Országgyűlési képviselő, Szabó
Zoltán r.alezredes, Cserényi Iván r.főhadnagy, Curtean Elvis
KMB., Pusztai Ferenc Polgárőrség vezetője, Illyésné Nagy
Terézia pénzügyi vezető, Fehér Ágnes óvodavezető, Zentai
Erzsébet iskolaigazgató, Bartus Gábor Műv. Ház vezetője.

Papp János polgármester tisztelettel köszönti a megjelent vendégeket,
képviselőket, intézményvezetőket, lakosokat. 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 - Tájékoztatás a köznevelési intézményekben létrehozandó tanácsokról
Előterjesztő: Papp János polgármester
2. Napirend - Beszámoló a közrend és közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Szolnoki Városi Rendőrkapitányság részéről: Szabó Zoltán r.alezredes,
Polgárőrség részéről: Pusztai Ferenc elnök
3. Napirend - Adósságrendezéssel kapcsolatos bizonyságlevél átadása
Átadó: Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere
4. Napirend - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
5. Napirend - Tájékoztató a 2013. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Papp János polgármester
6. Napirend - Javaslat a 2013. évi pénzügyi terv módosítására, és az óvodai
létszám növelésére Előterjesztő: Papp János polgármester
7. Napirend - Előterjesztés a működőképesség megőrzéséhez támogatás
igényléséről Előterjesztő: Papp János polgármester
8. Napirend - Előterjesztés behajthatatlan adótartozások törléséről
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
9. Napirend - Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetről
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
10. Napirend - Előterjesztés a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
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11. Napirend - Előterjesztés közbeszerzési eljárás indításáról
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
12. Napirend - Előterjesztés Alapító Okiratok módosításáról
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
13. Egyéb napirend

1. Napirend
Tájékoztatás a köznevelési intézményekben létrehozandó tanácsokról
Papp János polgármester elmondja, előzetesen kiküldte a Klbelesberg
Intézményfenntartó Intézménytől kapott levelet, melyben intézményi tanácsok
létrehozásáról kaptak tájékoztatást
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja: a
bizottság tárgyalta a napirendet, és Merena Lászlóné alpolgármestert javasolják
felkérni erre a tisztségre.
Papp János polgármester egyetért a javaslattal.
Merena Lászlóné alpolgármester megköszöni a bizalmat, és megpróbál eleget tenni
a felkérésnek.
Papp János polgármester ismerteti határozati javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
76/2013.(IX.24.) önkormányzati határozat
Köznevelési intézmény Igazgatótanácsába történő delegálásról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Merena Lászlónét
(5084 Rákócziújfalu, Felszabadulás u. 46. sz.) delegálja az intézményi
tanácsba.
Erről értesülnek:

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

Iskola igazgatójának bemutatása
Papp János polgármester külön köszönti a testületi ülésen Zentai Erzsébetet, a
Herman Ottó Általános Iskola új igazgatóját. Kéri, hogy az intézmények szorosan
működjenek együtt, ehhez minden segítséget megad.
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Zentai Erzsébet – iskolaigazgató -, köszöni, hogy ilyen szeretettel fogadták
Rákócziújfaluban. Köszöni a segítséget melyet már az első napokban megtapasztalt
úgy a szülők és a nevelőtestület részéről is. Az intézmények közötti jó
együttműködés neki is a célja.
Papp János polgármester további jó munkát kíván és jó egészséget az
igazgatónőnek.

2. Napirend
Beszámoló a közrend és közbiztonsági helyzetéről
Papp János polgármester elmondja, hogy az írásos beszámolót köszönik, melyet
minden képviselőnek továbbított.
Szabó Zoltán r.alezredes elmondja, örül, hogy beszámolhat a 2012. évi munkájukról.
A feladatok nagy részét már megvalósították. Rákócziújfalu a Szolnoki
Rendőrkapitányság, Tiszaföldvári Rendőrőrs és a Martfűi Rendőrősének működési
területéhez tartozik. A körzeti megbízott – Curtean Elvis - Martfűi Rendőrőrs
állományában van. Ezután kitér a beszámoló részleteire.
A beszámolóhoz hozzászól Merena Lászlóné képviselő, és Szalay Ferenc Szolnok
Város polgármestere.
Papp János polgármester megköszöni a tájékoztatást és kijelenti, hogy nagyon jó
kapcsolat alakult ki az önkormányzat, a rendőrség és a Polgárőrség között. Köszöni
az eddigi munkájukat.

Pusztai Ferenc – Rákócziújfalui Polgárőrség vezetője – tájékoztatja a képviselőket,
hogy az írásos beszámolójukat elkészítették. Sajnos 2012 évhez képest csökkent a
létszámuk, de a kitűzött terveket idén is szeretnék megvalósítani. A Polgárőrség
Lovascsoport csatlakozott az Országos Lovas Szövetséghez. Továbbképzéseken
vesznek részt, és új igazolványokat kaptak. A mottójuk: Lényeg a láthatóság, és hogy
mindig elérhetők legyenek a lakosság számára. 2012. évben a téli időjárási
viszonyok során végzett kiemelkedő munkájukért, „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel
Bronz fokozatát adományozta a dr. Pintér Sándor Belügyminiszter a polgárőrségnek.
Ebben az évben is anyagi segítséget kérnek az önkormányzattól az egyesület
közhasznúsági fokozatának megtartásához és a folyamatos működéshez.
Papp János polgármester megköszöni a beszámoló kiegészítését. Gratulál a bronz
fokozathoz.
Polgármester úr elfogadásra javasolja mindkét beszámolót. A képviselők
egyetértenek, így megfogalmazza határozati javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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77/2013.(IX.24.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu közbiztonságáról szóló beszámolók elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta Szabó Zoltán r.alezredes (Szolnoki Rendőrkapitányság) és
Pusztai Ferenc (Rákócziújfalu Polgárőrség) Rákócziújfalu közbiztonságáról
szóló beszámolókat.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője, helyben
3. Rákócziújfalu Polgárőrség vezetője, helyben
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár

3. Napirend
Adósságrendezéssel kapcsolatos bizonyságlevél átadása
Papp János polgármester felkéri Szalay Ferencet – Szolnok Város Polgármesterét
-, hogy adja át a bizonyság levelet.
Szalay Ferenc Szolnok Város Polgármestere elmondja, hogy a Magyar Kormány
átvállalta az önkormányzatoknál évtizedek alatt felhalmozódott 3 milliárd forint
adósságot. Rákócziújfalu esetében ez 98.779.000.- Ft. Ebből az alkalomból Orbán
Viktor miniszterelnök úr nevében, és dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselővel
együtt, egy Bizonyság levelet adnak át Rákócziújfalu képviselő-testületének.
A Bizonyság levelet átadja: Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármestere és Dr. Bene Ildikó Országgyűlési Képviselő.
Fogadja: Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Papp
János polgármester.
Papp János polgármester köszönettel fogadja az adósságrendezésről szóló
Bizonyság levelet és köszöni a Kormány által biztosított segítséget.
Rövid tájékoztatást ad arról, hogy ez a testület 2010-ben kezdte el a munkát, és ettől
az időponttól kezdve effektíve fejlődésnek indult Rákócziújfalu. A változásokkal
nagyjából meg vannak elégedve. Minden pályázati lehetőséget megpróbálnak
kihasználni a falu fejlődése érdekében. Hámán K. út építése, Piactér kiépítése,
Műfüves sportpálya építése. Óvoda játékrendszerének felújítása. Az intézmények
közötti együttműködés nagyon jó.
Ezen a héten érkezik az oroszországi küldöttség Volgarecsenszk Polgármestere Jury
Makovval az élén, és testvérvárosi megállapodást kötnek, azzal a reménnyel, hogy
talán több lehetősége lesz Rákócziújfalunak, egy baráti, és hasznos együttműködést
kialakítani a jövőre nézve a kultúra, az oktatás és a gazdasági élet fellendülése
érdekében.
Szalay Ferenc Szolnok Város Polgármestere támogatja a testvérvárosi
megállapodást, és meghívást ad át a vasárnap megrendezésre kerülő Szolnoki
Tiszai Hal Napra.
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Papp János polgármester köszönettel fogadja, majd elmondja, pár nap alatt
nagyon sok helyre fognak menni, többek között Budapestre a Parlamentbe, Paksra,
Kalocsára, Hévízre, Cserkeszőlőbe, és Rákócziújfaluban az orosz katona sírjánál
koszorúzás lesz.
Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő is örül, hogy a falu vezetése megpróbál
mindent, a lakosság jobb megélhetése érdekében. Felajánlja segítségét a jövőre
nézve. Elmondja, hogy az adósságrendezés is jó példa arra, ha közösen
összefognak, sok mindent meg tudnak oldani a közvetlen környezetük, és ezáltal
Magyarországért is.
Papp János polgármester előre köszöni a felajánlott segítséget és elmondja, hogy
sajnos még mindig van tartozása az önkormányzatnak. Az előző testület döntésének
köszönhetően a hulladékszállítással kapcsolatban, évek alatt felhalmozódott 8 millió
forint tartozását, ennek a testületnek kellene kifizetnie. Jelenleg tárgyalásokat folytat
a Remondissal, hogyan tudnák megoldani, hiszen hitelből kell gazdálkodnia az
önkormányzatnak.
Szalay Ferenc Szolnok Város Polgármestere elmondja, hogy az emberek viszonylag
jól élnek ma Magyarországon, csak az a nem mindegy, hogy ezt sajnos az állandó
hitelből tudják megoldani nagyon sok családban és az önkormányzatok is.
Majd csatlakozik Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselőhöz, ő is megpróbál segíteni
Rákócziújfalunak.
Papp János polgármester előre is köszöni a segítséget.
Ezután szünetet rendel el, majd elköszönnek Szalay Ferenc Szolnok Város
Polgármesterétől és Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselőtől, akik távoznak az
ülésteremből.

4. Napirend
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről
Papp János polgármester átadja a szót a napirend előterjesztőjének.
Balogh Edith jegyző nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztését. Elmondja,
hogy a hivatali apparátus igyekszik eleget tenni a feladatoknak.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a napirendet tárgyalta a bizottság. Köszönetüket fejezték ki a
hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájukért. A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a beszámolót.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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78/2013.(IX.24.) önkormányzati határozat
Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja Balogh Edith jegyző beszámolóját a Polgármesteri Hivatal 2012. évi
tevékenységéről.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a hivatal dolgozóinak a végzett
munkáért.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. A Polgármesteri Hivatal Dolgozói
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

5. Napirend
Tájékoztató a 2013. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről
Papp János polgármester elmondja, hogy a 2013. évi pénzügyi terv I. félévi
teljesítéséről szóló írásos tájékoztatót kiküldte a képviselőknek. Átadja a szót a
bizottság elnökének.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja a
bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést. Egyhangú szavazattal
elfogadásra javasolják.
Papp János polgármester elmondja, hogy neki nincs hozzáfűzni valója a
tájékoztatóhoz, hiszen minden nap benne él. Majd elmondja határozati javaslatát, és
szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
79/2013 (IX.24.) önkormányzati határozat
Önkormányzat 2013. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
2013. évi költségvetése első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a
melléklet szerint elfogadja.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Önkormányzati Intézmények Vezetői, helyben
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár
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6. Napirend
Javaslat a 2013. évi pénzügyi terv módosítására, és az óvodai létszám
növelésére
Papp János polgármester elmondja, hogy a 2013. évi költségvetés módosításáról
szóló rendelet tervezetet kiküldte. A testület tudja, hogy már az elkészítésnél tudják,
hogy év közben akár többször is módosítani szükséges az előirányzatokat.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet és a óvodai dolgozók
létszámának növeléséről szóló határozati javaslatot megvitatta, és elfogadásra
javasolja a testületnek.
Papp János polgármester – a képviselők egyetértésével – szavazásra bocsátja a
rendeletmódosítás elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet, mely
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013. (IX.25.) önkormányzati R E N D E L E T E
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(II. 13.) rendelet módosításáról

Mesevár óvoda dolgozói létszámának emeléséről
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mesevár Óvoda
dolgozói létszám növelését kéri a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján.
Polgármester úr egyetért a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság javaslatával,
így szavazásra bocsátja a határozat elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
80/2013 (IX.24.) önkormányzati határozat
Mesevár Óvoda dolgozói létszámának növeléséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1-2. melléklete alapján a Mesevár
Óvoda intézményében 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását és ezzel az
óvodai dolgozói létszám 9 főről 10 főre történő emelését engedélyezi. A
létszámemelés költségvetési fedezetét az állami normatíva biztosítja.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Fehér Ágnes óvodavezető
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Erről értesülnek:

1./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2./ Valamennyi Képviselő, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal, Helyben
4./ Mesevár Óvoda, Helyben

7. Napirend
Előterjesztés a működőképesség megőrzéséhez támogatás igényléséről
Papp János polgármester átadja a szót a bizottság elnökének.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – előadja, hogy a
bizottság egyetért a kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület is egyetért a bizottság javaslatával, így Papp János
polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
81/2013 (IX.24.) önkormányzati határozat
A 39/2013.(VII.31.) BM rendelet szerint a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra
vonatkozó igény benyújtásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvény 4. számú
melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék pontja IV. bekezdése alapján
támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképesség
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Papp János polgármester
Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető.
Erről értesülnek:

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

8. Napirend
Előterjesztés behajthatatlan adótartozások törléséről
Papp János polgármester
előterjesztését.

megkérdezi

Jegyzőnőt

kívánja-e

kiegészíteni
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Balogh Edith jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben leírja, hogy a 2006-2007
évi adótételeket törölni kel, mivel a végrehajtás nem történt, illetve az nem vezetett
eredményre.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az adótartozások behajtását adják át a
Nemzeti Adóhivatalnak, azért, hátha az adóalanyok ebben az esetben komolyabban
veszik, és befizetik a tartozásukat.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság egyetértett az előterjesztéssel. Javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
Papp János polgármester is egyetért az elhangzottakkal, majd szavazásra bocsátja
a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
82/2013 (IX.24.) önkormányzati határozat
Elévülő helyi adó tételek törléséről
Rákócziújfalu Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 164. §-ának rendelkezése értelmében, az
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 17.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
hatáskörben eljárva, az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése miatt
hozzájárul 2.673.997.-Ft adó és pótlék törléséhez.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Balogh Edith jegyző.
Erről értesülnek:

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

9. Napirend
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetről
Balogh Edith jegyző - Papp János polgármester kérdésére - elmondja, hogy nem
kívánja kiegészíteni az előterjesztésében leírtakat.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, a
bizottság megtárgyalta a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetet és egyhangúlag
elfogadásra javasolják.
Papp János polgármester - mivel a képviselők részéről nem érkezik, kérdés,
módosító javaslat, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet, mely
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013.(IX.25.) önkormányzati RENDELETE
a talajterhelési díjról

10. Napirend
Előterjesztés a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról
Balogh Edith jegyző nem kívánja az írásos előterjesztését kiegészíteni, így Papp
János polgármester átadja a szót a bizottság elnökének.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja,
egyhangúlag egyetértett a bizottság a 2013. évi közbeszerzési terv módosításával,
mivel a jelenlegi szállítóval kötött szerződés 2013. december 31-vel lejár.
A képviselők és Papp János polgármester egyetért a módosítással. Polgármester
úr szavazásra bocsátja az elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
83/2013 (IX.24.) önkormányzati határozat
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata a 37/2013. (IV.30.) önkormányzati
határozattal elfogadott 2013. évi összesített közbeszerzési tervének II. pontját
(Szolgáltatás beszerzések) az alábbiakkal egészíti ki:
Beszerzés
megnevezése:
Közétkeztetés

Becsült értéke:
(nettó, e Ft)
18.000

Beszerzés tervezett
kezdete:
IV. negyedév

Megjegyzés:
meghívásos
eljárás

Erről értesül: 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok,
2. Valamennyi Képviselő, Helyben
3. Polgármesteri Hivatal Helyben
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11. Napirend
Előterjesztés közbeszerzési eljárás indításáról
Balogh Edith jegyző előterjesztését nem kívánja kiegészíteni.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, a
bizottság egyhangúlag egyetértett a közétkeztetésre kiírandó közbeszerzési eljárás
indításáról szóló határozati javaslattal.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
84/2013 (IX.24.) önkormányzati határozat
Közétkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárás indításáról
Rákócziújfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a óvodai és iskolai
étkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárást indít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy három ajánlatkérés
alapján válassza ki az eljárást lefolytató közbeszerzési szakértőt és az erre
vonatkozó szerződést kösse meg.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Papp János polgármester
Erről értesül: 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok,
2. Valamennyi Képviselő, Helyben
3. Polgármesteri Hivatal Helyben

12. Napirend
Előterjesztés Alapító Okiratok módosításáról
Papp János polgármester átadja a szót a napirend előterjesztőjének.
Balogh Edith jegyzőnek nincs kiegészíteni valója az írásos előterjesztéséhez.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság, egyhangúlag elfogadta az intézmények alapító
okiratainak módosításáról szóló határozat-tervezeteket.
Papp János polgármester a három határozat-tervezetet egyenként bocsátja
szavazásra.
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
85/2013 (IX.24.) önkormányzati határozat
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
szerkezetbe foglalásáról

módosításáról

és

egységes

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat által
fenntartott Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az e határozat melléklete
szerinti módosító okirattal módosítja, valamint szintén e határozat melléklete
szerinti egységes Alapító Okiratot elfogadja.
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról
szóló 97/2009.(V.28.), a 45/2013.(V.29.), és az Alapító Okirat módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 66/2013.(VIII.06.) önkormányzati
határozatokat hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott okiratokat a Magyar
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 30.
Balogh Edith jegyző

Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Magyar Államkincstár, Szolnok
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
86/2013.(IX.24.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat által
fenntartott Mesevár Óvoda Alapító Okiratát az e határozat melléklete szerinti
módosító okirattal módosítja, valamint szintén e határozat melléklete szerinti
egységes Alapító Okiratot elfogadja.
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A képviselő-testület a Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló
205/2011.(IX.28.), az Alapító Okirat elfogadásáról szóló 46/2013.(V.29.), és az
Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
67/2013.(VIII.06.) önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott okiratokat a Magyar
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 30.
Balogh Edith jegyző

Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Magyar Államkincstár, Szolnok
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
87/2013.(IX.24.) önkormányzati határozat
Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat által
fenntartott Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratát az e
határozat melléklete szerinti módosító okirattal módosítja, valamint szintén e
határozat melléklete szerinti egységes Alapító Okiratot elfogadja.
A képviselő-testület a Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának
módosításról 98/2009.(V.28.), az Intézményi Alapító Okiratok módosításáról
szóló 112/2009.VII.09.), az Alapító Okirat elfogadásáról szóló 47/2013.(V.29.),
és az Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
68/2013.(VIII.06.) önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott okiratokat a Magyar
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 30.
Balogh Edith jegyző

Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Magyar Államkincstár, Szolnok
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár
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13. Egyéb napirend
Előterjesztés utcanevek megváltoztatásáról
Papp János polgármester elmondja, a képviselő-testület már hozott ebben a
kérdésben határozatot. Balogh Edith jegyző az írásos előterjesztésében az
utcanevek változtatására új javaslatokat tett.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, a
bizottság megtárgyalta a napirendet és az alábbi utcaneveket javasolja elfogadásra.
Régi utca név:
Felszabadulás út
Fürst Sándor út
Hámán Kató út
Kállai Éva út
Kilián György út
Lenin utca
Sallai Imre út
Ságvári Endre út

Új utca név:
Fő utca
Fűzfa út
Varsányi utca
Fejedelem út
Rózsa út
Liget út
Rákóczi út
Sás út

A képviselő-testület megvitatja a bizottság által javasolt utcaneveket.
Papp János polgármester a település utcaneveinek elfogadását szavazásra
bocsátja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
88/2013 (IX.24.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu utcaneveinek végleges változtatásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település
utcaneveinek változtatásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntést
hozta:
Régi utca név:
Új utca név:
Felszabadulás út
Fő utca
Fürst Sándor út
Fűzfa út
Hámán Kató út
Varsányi utca
Kállai Éva út
Fejedelem út
Kilián György út
Rózsa út
Lenin utca
Liget út
Sallai Imre út
Rákóczi út
Ságvári Endre út
Sás út
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az utcanevek
változásának lebonyolításával egyidőben elrendeli a házszámrendezést.
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Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül
helyezi a Rákócziújfalu utcaneveinek változásáról szóló 124/2012.(XII.04.)
önkormányzati határozatát.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Papp János polgármester, Balogh Edith jegyző
Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Valamennyi illetékes hatóság
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár

Tájékoztató testvérvárosi megállapodásról
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az orosz vendégekkel a
repülőgép holnap este 19 órakor érkezik Budapestre. A tolmácsnő, Tamara
lakhelyéhez közel lesz a szállásuk. Másnap üzleti megbeszélésük lesz Pesten, majd
délután a Parlamentbe tesznek látogatást. Pénteken Paksra utaznak tárgyalásra.
Ezután Kalocsa polgármestere fogadja őket. Ebédelni Hajóson fognak, este
Cserkezsőlői hotelben lesz a szállásuk. Szombaton Balatoni körútra viszi őket Bartus
Gábor a Művelődési Ház vezetője, aki az állandó kísérőjük lesz itt tartózkodásuk
idején. Vasárnap délután itt Rákócziújfaluban az orosz katona sírjánál róják le
kegyeletüket, azután magyaros vacsorával kínáljuk vendégeinket. Majd a
Művelődési Házban különböző szórakoztató programok lesznek.
Jegyzőnő elkészítette a Testvérvárosi Megállapodást, melyet írásban kiküldött a
képviselők részére. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a megállapodással, és
elfogadja, a két polgármester vasárnap fogja aláírnia a Rákócziújfalui Művelődési
Házban.
A képviselő-testület egyetért a tájékoztatással és a testvérvárosi megállapodás
megkötésével.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
89/2013.(IX.24.) önkormányzati határozat
Oroszországi testvérvárosi megállapodásról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
felhatalmazza Papp János polgármestert, hogy az Oroszországi
Volgarecsenszk polgármesterével Testvérvárosi megállapodást kössön.
Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
3.) Irattár
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Tájékoztató műfüves futballpálya építéséről
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében az önkormányzatok számára
pályázatot írt ki műfüves futballpálya építésére. A beruházás költségéből az MLSZ
70%-ot vállal, az önkormányzatnak 30%-ot kell hozzátennie. Polgármester úr az
iskola udvarán javasolja a pálya megépítését.
A képviselők jó dolognak tartják a futballpálya kiépítését, így 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 elfogadja az alábbi határozatot.
90/2013.(IX.24.) önkormányzati határozat
Műfüves futballpálya építéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp
János polgármestert, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési
Programja kertében műfüves futballpálya építésére pályázatot nyújtson be.
Erről értesülnek:

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

Papp János polgármester megköszöni a képviselők munkáját, és bezárja a mai
képviselő-testületi ülést.
Rákócziújfalu, 2013. szeptember 24.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

