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Papp János polgármester, Demeter János József, Fenyves
Györgyné, Merena Lászlóné, Papp János Józsefné, Nagy
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Dr. Pető Zoltán jegyző, Szekeres Edit, Illyésné Nagy Terézia,
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Papp János polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja a mai testületi ülést.
Napirendi pontok elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok
módosítására, és kéri a képviselőket, fogadják el javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
12/2013.(II.13.) sz. önkormányzati határozat
Napirendi pontok elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat képviselő-testülete a mai testületi ülésen
az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1. Napirend – 2013. évi költségvetés megtárgyalása
2. Napirend – Az önkormányzat saját bevételinek megtárgyalása a
Stabilitási törvény alapján
3. Egyéb napirend
Erről értesülnek:

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

1. Napirend
2013. évi költségvetés megtárgyalása
Papp János polgármester felkéri a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a képviselő-testülettel a bizottság javaslatát.
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Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság megtárgyalta a 2013. évi költségvetés előterjesztését. Egyhangú döntéssel
javasolják a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását a 16. § (3) és (4)
bekezdésének kivételével.
Papp János polgármester megköszöni a javaslatot, majd átadja a szót Szekeres
Editnek.
Szekeres Edit – Szajol önkormányzatának gazdaságvezetője – köszönti a
képviselőket, majd tájékoztatja a testület tagjait a 2013. évi költségvetés bevételeinek
és kiadásai összegeinek részleteiről.
Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét 300.512 ezer forintban határozza
meg. Ebből az intézmények működésére 70 milliót biztosít. Az önkormányzat sajátos
működési bevétele 11 millió forint. Ez az összeg magában foglalja a helyi
adóbevételeket és az átengedett gépjármű adó 40%-át.
Az önkormányzat költségvetési támogatását a rendelettervezet 1/b. sz. melléklete
tartalmazza részletesen. A 2/c. táblán szerepelteti az intézmények kiadásait. A
feladat alapú finanszírozás alapján az óvoda teljes költségvetése biztosított. A
Művelődési Ház és Könyvtár esetében ez csak 70%-os finanszírozást jelent, ami 2
millióval kevesebb a működéshez szükséges kiadási összegnél. A működési célú
pénzeszközök között kerül kimutatásra az OEP támogatás, mely csak részben fedezi
az egészségügyi szolgálatok kiadásait. A közfoglalkoztatásra 70% támogatást kap az
önkormányzat.
A működési kiadásokat a rendelettervezet 1/a. sz. melléklete intézményeként
részletesen tartalmazza. Személyi jellegű kiadásoknál a törvényi előírásokon alapuló
kötelező személyi jellegű kiadásokkal számolt. Egyéb jutatásnál az étkezési
utalvánnyal számoltak. Január 1-től, az óvodai és a Művelődési Ház dolgozói is
kapnak Erzsébet utalványt. A dologi kiadás tervezésekor az intézményvezetőkkel is
egyeztettek, de továbbra is a takarékos gazdálkodás van érvényben.
A szociális jellegű kiadásokat a rendelettervezet 7. sz. mellékletében részletezte.
Kötelező tartalékot képezni a költségvetésben, a képviselő-testületnek van joga
dönteni, hogy mire használja fel.
Felhalmozási bevételek, kiadások részletes felsorolása a 3. sz. melléklet tartalmazza.
A létszám alakulását intézményenként a 9. sz. melléklet tartalmazza.
A napirendhez hozzászólnak Merena Lászlóné, Papp János Józsefné, Fenyves
Györgyné képviselők.
Papp János polgármester megköszöni Szekeres Editnek a költségvetés
elkészítését. Javasolja, hogy Erzsébet utalványt a 2 karbantartó és a konyhában
dolgozó 1 személy is kapjon.
Ezután szavazásra bocsátja a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását a
Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság és az ő módosító javaslatával együtt.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:
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Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (II. 13.) önkormányzati RENDELETE
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló,
2011. évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény, a
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
I. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületre
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) Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbi (2)-(5)
bekezdésekben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő Mesevár Óvoda intézmény a 2/c. számú melléklet szerint
egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet
tartalmazza.
(3) Az önállóan működő Művelődési Ház és Könyvtár a 2/a. számú melléklet szerint
egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az önállóan működő és gazdálkodó Rákócziújfalu Községi 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.
III. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Képviselő-testület a Rákócziújfalu Község Önkormányzatának együttes, 2013.
évi költségvetésének
a) Költségvetési kiadási főösszegét
300.512 ezer Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét
230.441 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást
1.000 ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat
244.903 ezer Ft-ban,
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
65.181 ezer Ft-ban,
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- a munkaadókat terhelő járulékokat
17.022 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat
51.679 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat
111.021 ezer Ft-ban,
- általános tartalék
2.000 ezer Ft-ban,
b) Költségvetési bevételi főösszegét
300.512 ezer Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét
230.441 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú bevételt
72.609 ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt
157.832 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
52.609 ezer Ft-ban,
g) Kiadási és bevételi főösszegét
300.512 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 2013. 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.
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 nem
tervez olyan fejlesztéseket, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. szerinti
adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
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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 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
A 2013/2014 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
többlet-költségvetési támogatást igényelnének 2013. évre, illetve a következő
évekre. Teljesítményhez kötött jutalom a személyi jellegű kiadások
előirányzatának terhére, kizárólag többlet előirányzat igénylése nélkül
fizethető.
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16. §
(1) A béren kívüli juttatások közül a közalkalmazottaknak, az önkormányzatnál és
intézményeinél munkatörvénykönyves státuszban foglalkoztatottak számára 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.
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.
e) A tartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(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 2013. január
1. napjától kell alkalmazni.
Rákócziújfalu, 2013. február 13.

Papp János
polgármester

Dr. Pető Zoltán
jegyző

2. Napirend
Az önkormányzat saját bevételinek megtárgyalása a Stabilitási törvény alapján
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy külön döntést kell hozni
az önkormányzat saját bevételei, valamint a stabilitási törvény szerinti adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinkre a költségvetési évet
követő három évre várható összegről.
Polgármester úr felolvassa határozati javaslatát, és kéri a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják.
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2013.(II.13.) önkormányzati határozat
2013. évre vonatkozó Rákócziújfalu Község Önkormányzatának saját bevételei,
valamit a Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összege
Adatok ezer forintban
Saját bevétel
2014.
2015.
2016.
Helyi adók
10 000
10 000
10 000
Önkormányzati vagyon értékesítés
Önkormányzati bérleti díj bevétel
Bevétel összesen
Adósságot keletkez. ügyletek fiz.
kötelezettsége
Hosszú
lejáratú
fizetési
kötelezettség
Rövid lejáratú fizetési kötelezettség
Fizetési köt. összesen
Fizetési köt. aránya

Felelős:
Határidő:

5 000
15 000

5 000
15 000

5 000
15 000

0

0

0

0
0
0,00%

0
0
0,00%

0
0
0,00%

Papp János polgármester
Folyamatos

Erről értesülnek:

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

3. Egyéb napirend
Oktatási intézményekről tájékoztatás
Papp János polgármester elmondja, hogy az iskola áthelyezése megtörtént. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2012. december 1-től mindent átvállalt,
kifizeti az energia számlákat is.
- Polgármester úr szerette volna, ha a Művelődési Házban kerül lebonyolításra a
tüdőszűrés. Sajnos a gépek nem férnek be az ajtón, így ebben az évben is az
iskolában lesz lebonyolítva a tüdőszűrés.
- Az óvodában felszerelésre kerül a külön gázóra, így az iskolai tornaterem gázdíját
már külön mérőóráról olvassák le.
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Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskolatej reggeli
kiosztását délutánra tervezték, azért, hátha így a gyerekek jobban megisszák, és
nem dobálják szanaszét a faluban. Azonban maradt minden a régiben, és a
szállításért is fizetnie kellene az önkormányzatnak. 2013. január 1-től az iskolát
átvette a KIK, és innentől az iskola működtetéséhez kapcsolódó minden költség őt
terheli.
A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást, határozatot nem hoz a
napirenddel kapcsolatban.

Tájékoztatatás dr. Pető Zoltán jegyző áthelyezéséről
l
Papp János polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Törökszentmiklósi
Polgármesteri Hivatal kérelemmel fordult hozzá, hogy dr. Pető Zoltán jegyzőnket
áthelyezéssel szeretnék elvinni Rákócziújfaluból. Polgármester úr nem akadályozza
meg ezt a kérést. A helyettesítő jegyzőről később beszélnek, valószínű vissza fogják
hívni dr. Pető Zoltánt. Jegyző úr holnaptól szabadságon van, és április 1-től már
Törökszentmiklóson fog dolgozni.
A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást, határozatot nem hoz a
napirenddel kapcsolatban.

Tájékoztatás a tűzifáról és a vízi akácról
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy megkapják az ingyenes
szociális alapú tűzifát ezen a héten, a szállítást kell az önkormányzatnak kifizetni. 70
családnak fogják a tűzifát szétosztani szociális rászorultság alapján.
A képviselők tudják, hogy az önkormányzat jelentkezett a vízi akác kiszedési
programhoz. Sajnos nem úgy haladnak a dolgok, mint ahogy szeretné, mert csak a
tetejét vágták le, és ott maradt a törzse a földben. Megkereste Polgármester urat egy
Kft., hogy rendbe teszi a Tisza partot. A vékony vízi akácot felhozzák a hivatalba, a
többit elviszik magukkal.
A képviselő-testület tudomásul veszi a vízi akácról szóló tájékoztatást, határozatot
nem hoz az üggyel kapcsolatban.

Beszámoló a Művelődési Ház pályázatáról
Bartus Gábor – Művelődési Ház és Könyvtár vezetője – beszámol arról, hogy a Múlt
idéző pályázat eszközbeszerzése lassan befejeződött.
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Kéri a képviselőket, menjenek ki és nézzék meg a Művelődési Házat. Nagy szuper
fénymásolóval rendelkeznek, hangszereket (gitárt, dobot) vásároltak. Most már a
hangosító berendezést is megvásárolták, így nem lesz gond a kültéri rendezvények
megszervezése. Kaptak korongozó gépet, és hozzá agyagot. Vásároltak
fafaragáshoz szükséges eszközöket is.
Tájékoztatja a képviselőket arról is, hogy a nyelvoktatás és a számítástechnikai
oktatás beindítása nem rajta múlik, az időpontokat nehéz egyeztetni.
Papp János polgármester megköszöni a beszámolót és kijelenti, hogy ő
maximálisan támogatja a Művelődési Ház vezetőjének elképzeléseit, mert fejlődést
tapasztal.

A képviselők részéről nem érkezik javaslat, így Papp János polgármester
megköszöni a képviselők munkáját és bezárja a mai testületi ülést.

Rákócziújfalu, 2013. február 13.

Papp János
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

