JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 30-án 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, Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető,
Bartus Gábor IKSZT vezetője, Molnár Imre díszpolgár, Dr.
Bereczki László

Papp János polgármester üdvözli a megjelenteket, külön köszönti Molnár Imre
díszpolgárt. 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
sorrendjének módosítására, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogad.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat képviselő-testülete a mai testületi ülésen az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Napirend – Zárt tárgyalás – Díszpolgári cím adományozásáról
2. Napirend - Jegyző eskütétele
3. Napirend - Előterjesztés a 2012. évi költségvetésének teljesítéséről, és a 2012.
évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
4. Napirend - Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről
5. Napirend - Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára
6. Napirend - Javaslat a képviselő-testület 2013. évi munkatervére
7. Napirend - Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervére
8. Napirend - Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesítmény
követelmény céljainak meghatározásáról
9. Napirend - Előterjesztés a Mesevár Óvoda működésével kapcsolatos feladatok
megtárgyalására
10. Napirend - Előterjesztés a szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybe vételéről
szóló 6/2012.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
11. Egyéb Napirend
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1. Napirend
Zárt tárgyalás – Díszpolgári cím adományozásáról
A díszpolgári cím adományozásáról szóló napirendet a képviselő-testület zárt
képviselő-testületi ülésen tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült.

2. Napirend
Jegyző eskütétele
Papp János polgármester felkéri a jelenlévőket, álljanak fel, Balogh Edith jegyző
köztisztviselői eskütételéhez. Az eskü letétele után aláírják az esküokmányt, majd
Polgármester úr és a képviselők sok sikert kívánnak Jegyzőnő további munkájához.

3. Napirend
Előterjesztés a 2012. évi költségvetésének teljesítéséről, és a 2012. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Papp János polgármester átadja a szót a Bizottsági elnöknek.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, hogy a
napirendi pontot tárgyalta a bizottság és változtatás nélkül egyhangúlag elfogadásra
javasolják a képviselő-testületnek.
Papp János polgármester megkérdezi, van-e kérdés a zárszámadással
kapcsolatban. Elmondja, hogy a képviselők többsége részt vett a bizottsági ülésen.
A képviselők részéről nem érkezik kérdés, módosító javaslat, így Papp János
polgármester szavazásra bocsátja a zárszámadás és a 2012. évi pénzmaradványról
szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE
a 2012. évi költségvetés teljesítéséről, és a 2012. évi pénzmaradvány
jóváhagyásáról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló,
2011. évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény, a
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet
alkotja:
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1. §
(1) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.
költségvetés végrehajtását
633.261.-ezer Ft bevétellel és
623.419.-ezer Ft kiadással
az 1, 1/a, 2. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

évi

(2) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak
teljesítését
Személyi juttatás
100.656 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok
19.782 ezer Ft
Dologi kiadások
93.395 ezer Ft
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
192.125 ezer Ft
Finanszírozás kiadásai
176.641 ezer Ft
Felújítási kiadások
6.581 ezer Ft
Beruházási kiadások
34.239 ezer Ft
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
583 ezer Ft
összegben az 1, 1/a, 2. számú mellékletek szerinti részletezésben fogadja el a
Képviselő-testület.
(3) A Képviselő-testület elfogadja az összesített bevételek és kiadások 2012. évi
kimutatását az 1. számú melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület elfogadja a 2012. évi helyi adó bevételi előirányzat és
közvetett támogatásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet szerint.
(5) A Képviselő-testület elfogadja a többéves kihatással járó döntésekről készült
kimutatást, a hitelállományról szóló kimutatást a 6. számú melléklet szerint.
2. §
(1) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti
vagyonát 1.128.964.-ezer Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg
a 4. számú melléklet szerinti összetételben.
(2) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanvagyon
összetételét Bruttó 1.172.672.-e Ft. összegben, az ingatlan kataszter szerint
fogadja el.
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképes

1.105.048.-eFt
11.711.-eFt
55.913.-eFt

(3) A Képviselő-testület elfogadja a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2012.
évi alakulását az 1/a, és a 3. számú mellékletek szerint.
3. §
(1) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány összegét 26.839.- eFt, a módosított pénzmaradványt 25.896.-e
Ft összegben fogadja el, a 8/c számú melléklet szerint.
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(2) A normatív állami támogatásokkal készült kiegészítő mellékleteket a 7/a, 7/b.
számú kimutatás alapján fogadja el a Képviselő-testület.
(3) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi
jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 8/a, 8/b, 8/c. számú
mellékleteknek megfelelően fogadja el.
(4) Rákócziújfalu Község Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített beszámolóját
a 2011.évi CXCV. Tv., valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló,
2011. évi CLXXXIX. törvénynek megfelelően kell közzétenni.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Rákócziújfalu, 2013. április 30.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

4. Napirend
Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző az alábbiakkal egészíti ki írásos előterjesztését.
2012-ben a belső ellenőrzési feladatokat ellátó Szolnoki Kistérségi Társulási Tanács
munkatársai az iskolában és az óvodában az intézményi étkezési díjak befizetését
ellenőrizték. Az ellenőrzés befejezése után hiányosságot nem állapítottak meg, de
javasolták az ellenőrzési nyomvonal elkészítését az étkeztetésre vonatkozóan.
Jegyzőnő elmondja, hogy a Szolnoki Kistérség belső ellenőrzési feladatköre
megszűnt, így javasolja a képviselő-testületnek, hogy válasszanak ki egy új ellenőrző
szervet, és új ellenőrzési szabályzatot is kell készíteni.
Papp János polgármester megköszöni a kiegészítését. A képviselő-testületnek
nincs kérdése a napirenddel kapcsolatban, így szavazásra bocsátja a határozattervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
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34/2013.(IV.30.) önkormányzati határozat
2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi
belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, melyet
jóváhagyólag elfogad.
A képviselő-testület feladatként határozza meg az ellenőrzés által
megállapított hiányosság (az étkezés ellenőrzési nyomvonalának hiánya)
megszüntetését.
Határidő: 2013. május 31-ig.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Erről értesül:

1. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi képviselő, helyben
3. Jegyző, helyben

5. Napirend
Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára
Papp János polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot kiküldte. Szigorú
pénzügyi politikát kell folytatni, minden lépés a takarékosságról szól. A kötelező
feladatokra kapott pénzből kell gazdálkodni, de sajnos nem 100%-ban finanszírozza
az állam a kötelező feladatokat. Így sajnos nem tud az önkormányzat fejleszteni,
csak ha pályázatot nyernek. Ezzel viszont az a probléma, hogy minden pályázathoz
önerőre van szükség. Amit lehet, igyekeznek megoldani, mert a falunak szüksége
van arra, hogy fejlődjön.
A képviselők egyetértenek Polgármester úr kiegészítésével.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a határozati tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
35/2013.(IV.30.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
Rákócziújfalu
Község
önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés
kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások - felhalmozási bevétel felhasználása
nélküli - egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A
költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt - likviditási hitel kivételével - 2014. évben nem vesz
fel.

6
3. Az intézményrendszer működésének működőképességének - a
takarékossági szempontok figyelembevételével - megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati
feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben
akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját
bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak
finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem
veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott
juttatások felülvizsgálata, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
színvonalának fejlesztése.
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása,
melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt
jelentősséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező
önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás
szerint részt vesznek.
7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A
költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati
önrészeket.
8. Az önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének,
hasznosításának
vizsgálata,
és
megvalósítása.
Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházására és felújításra fordítható,
illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.
9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési
kiadásra nem csoportosíthatók át.
10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe
kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a
fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
11. Az önkormányzat 2014 évben sem tervez lakossági adót bevezetni. Az
adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
12. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata (térítési díjak, bérleti díjak,
stb.).
13. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi
juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi
kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások)
meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell
juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet
biztosítani kell a tervezés során.
14. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen,
megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
15. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében
általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés
összegének 0,5 %-a.
A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor
a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.
Felelős: Papp János polgármester
Balogh Edith jegyző
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése
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Erről értesül:

1. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi képviselő, helyben
3. Jegyző, helyben

6. Napirend
Javaslat a képviselő-testület 2013. évi munkatervére
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző írásos előterjesztését az alábbiakkal egészíti ki:
Május hónapra javasolja még a képviselő-testületnek a település közbiztonsági
helyzetéről szóló jelentés megtárgyalását.
Papp János polgármester egyetért Jegyzőnő javaslatával. Majd a júniusi
napirendként javasolja, hogy a rendeletek felülvizsgálatáról szóló napirendi pontot is
tervezzék a munkatervben.
A képviselő-testület egyetért a javaslatokkal, így Papp János polgármester
szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását, a módosítássokkal együtt.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
36/2013. (IV.30.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 22/2011.(XII.13.) rendeletének 8. §-a alapján a
2013. évi munkatervét e határozat melléklete szerint fogadja el.
Erről: 1./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok,
2./ az önkormányzati képviselők,
3./ a bizottságok nem képviselő tagjai,
4./ a munkatervben szereplő napirendek előadói értesülnek.

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. ÉVI MUNKATERVE
A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között
hozott polgármesteri döntésekről, intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót.
A Képviselő-testület munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt
megtárgyalja az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok
által tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló
indítványokat és interpellációkat, amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben
rögzített határidőig, írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az
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önkormányzat aktuális témáit, és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést
igénylő kérelmeket.
A képviselő-testület a napirendek után tárgyalja az Egyebek napirendet, valamint a
képviselők részéről felmerült felvilágosítás kérést.
FEBRUÁR hónapban:
1./ Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalásáról
Előterjesztő: Papp János polgármester
A beszámolót előzetesen véleményezi: a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási bizottság
A napirend tárgyalásához meg kell hívni:
- az előterjesztés elkészítésében résztvevőket,
- az önkormányzati intézmények vezetőit.
ÁPRILIS hónapban:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Papp János polgármester
A beszámolót előzetesen véleményezi: a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási
bizottság
A napirend tárgyalásához meg kell hívni:
- a beszámoló elkészítésében résztvevőket,
- az önkormányzati intézmények vezetőit.
2./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára.
Előterjesztő: Papp János polgármester
A javaslatot előzetesen véleményezi: a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság
A napirend tárgyalásához meg kell hívni:
- az önkormányzati intézmények vezetőit.
MÁJUS hónapban:
1./ Beszámoló a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről.
Előterjesztők: Városi Rendőrkapitány és a Polgárőrség vezetője
2./ Javaslat az önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
A javaslatot előzetesen véleményezi: a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság
JÚNIUS hónapban:
1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
A beszámoló elkészítésében közreműködik: a Polgármesteri Hivatal valamennyi
munkatársa.
A beszámolót előzetesen véleményezi: az önkormányzat valamennyi bizottsága
SZEPTEMBER hónapban:
1./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetésének első félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: Papp János polgármester
A tájékoztatót előzetesen véleményezi: a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási
Bizottság
2./ Beszámoló az óvoda tevékenységéről
Előterjesztő: óvodavezető
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NOVEMBER hónapban: KÖZMEGHALLGATÁS
1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről, a költségvetés I-III.
negyedéves teljesítéséről.
Előterjesztő: Papp János polgármester
A beszámoló előkészítésében részt vesz:
- valamennyi önkormányzati bizottság,
- valamennyi önkormányzati intézmény.
2./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi munkatevére
Előterjesztő: Papp János polgármester.
A javaslat összeállításában közreműködik:
- valamennyi képviselő,
- a bizottságok nem képviselő tagjai,
- az önkormányzati intézmények vezetői.

7. Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervére
Papp János polgármester megkérdezi Balogh Edith jegyzőt, van-e kiegészítése az
írásos előterjesztéshez.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy ez is olyan terület, melynek a határideje már
elmúlt. Természetesen ez csak terv, és ettől a képviselő-testület eltérhet. Jelenleg
egyetlen közbeszerzésről van szó Rákócziújfaluban.
Papp János polgármester megköszöni a kiegészítést. A képviselők részéről nem
érkezik kérdés, módosító javaslat, így Polgármester úr szavazásra bocsátja a
határozat-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
37/2013. (IV.30.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési
tervéről
Rákócziújfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján
elfogadja Rákócziújfalu Község Önkormányzata 2013. évi összesített
közbeszerzési tervét e határozat melléklete szerint.
Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
2. Valamennyi képviselő helyben.
3. Polgármesteri Hivatal helyben.
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Közbeszerzési terv
Ajánlatkérő neve:
székhelye:
beszerzés éve:

Rákócziújfalu Község Önkormányzata
5084 Rákócziújfalu, Sallai I. u.26.
2013.

Építési beruházások

I.

Beruházás
meghatározása,
megnevezése

Beruházás
becsült értéke
( nettó, e Ft)

Beszerzés
tervezett kezdete

megjegyzés

-

Szolgáltatás beszerzések

II.

Beszerzés
meghatározása,
megnevezése
Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás

Beszerzés becsült
értéke
(nettó, e Ft)

Beszerzés tervezett
kezdete

Megjegyzés

200.000.-

II. negyedév

Nyílt, nemzeti
eljárás.

Beszerzés tervezett
kezdete

Megjegyzés

Áru beszerzések

III.

Beszerzés
meghatározása,
megnevezése

Beszerzés becsült
értéke
(nettó, e Ft)

-

8. Napirend
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesítménykövetelmény
céljainak meghatározásáról
Papp János polgármesternek az írásos napirenddel
kiegészíteni valója, majd átadja a szót Jegyzőnőnek.

kapcsolatban

nincs

Balogh Edith jegyző elmondja, hogy a hivatali dolgozók teljesítményértékeléséhez
szükséges a célok meghatározása, melyet a képviselő-testület határozattal fogad el.
A napirendhez hozzászól Merena Lászlóné képviselő.
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Papp János polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
38/2013. (IV.30.) önkormányzati határozat
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselői
teljesítménykövetelmények meghatározásához, 2013. évre az önkormányzat
kiemelt céljainak átfogó keretét e határozat melléklete szerint elfogadja.
Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt
célok 2013. évre
I. Általános célok
1.) A Polgármesteri Hivatal tekintetében:
- a Polgármesteri Hivatal és az államigazgatási szervezet rendszer
átalakításával létrejövő szervezetek elhelyezésének megoldásában való
közreműködés;
- belső kontrollrendszer működtetése
- a pályázatokból bevonható források folyamatos figyelemmel kísérése,
- a köztisztviselők nyelvi képzésének ösztönzése;
- a Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és
végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása,
a tisztségviselők és képviselők munkájának segítése,
- az önkormányzati tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a
jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi
elsajátítása
és
szakszerű
alkalmazása,
törekvés
az
egységes
jogértelmezésre;
- informatikai alapinfrastruktúra megszilárdítása;
- a hivatali munkakörülmények javítását célzó fejlesztések.
2.) A szolgáltató jelleg javítása érdekében:
- az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kulturált ügyfélfogadás feltételeinek
további javítása, az ügyintézés folyamatának áttekinthetővé, követhetővé
válása, az ügyfél elégedettség növelése;
- közérdekű adatok, hirdetmények elektronikus portálon való üzemeltetése;
- a fogyatékos, vagy bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt
segítése az ügyintézés során;
II. Ágazati célok
- az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű,
határidőre történő elkészítése;
- a 2013. évi költségvetés határidőre történő előkészítése, a
költséghatékonyság figyelembevételével;
- egységes pénzügyi integrált rendszer alkalmazása;
- a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása;
- a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2013-as adómértékek szerinti
előírások realizálása, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a
követelések beszedéséhez hatékony eszközök rendszerszerű alkalmazása;
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- az önkormányzati kintlévőségek csökkentése érdekében a hátralékosokkal
szemben hatékony intézkedések megtétele,
- a lakókörnyezet minőségi állapotának javítása a közterületek felújításával,
fenntartásával;
- a közterületek és zöldterületek fenntartása,
- a rendezési tervek megváltozott jogszabályok szerinti folyamatainak
módosítása;
- a szociális szolgáltatás és támogatás racionalizálása,
- az esélyegyenlőség területén hatékonyabb feladatellátás.

9. Napirend
Előterjesztés a
megtárgyalására

Mesevár

Óvoda

működésével

kapcsolatos

feladatok

Papp János polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést kiküldte a
képviselőknek. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatban
javasolja a napirend elnapolását, mivel a jegyzőnő nem érkezte még átnézni az
intézményvezető által hivatkozott jogszabályokat.
Az óvodai beiratkozás határozat-tervezetét javasolja elfogadni a képviselőtestületnek.
A nyári zárva tartás idejét 2013. július 22-től augusztus 22-ig javasolja meghatározni.
A napirendhez hozzászól Merena Lászlóné képviselő.
Ezután Papp János polgármester egyenként szavazásra bocsátja határozati
javaslatait.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
39/2013.(IV.30) önkormányzati határozat
Mesevár Óvodába történő beiratkozás időpontjáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014-es
tanévre, a Mesevár Óvodába a beiratkozás időpontját az alábbiak szerint
határozza meg:
2013. május 1-től 2013. május 31-ig,
800 - 1600 óráig.
A képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy a beiratkozás
időpontját közhírelje és a feladatellátására tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelős: Török Karolina óvodavezető
Erről értesülnek:

1. Török Karolina óvodavezető, Rákócziújfalu
2. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár
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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:
40/2013.(IV.30.) önkormányzati határozat
Mesevár Óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Mesevár Óvodában a nyári zárva tartás ideje 2013. július 22-től 2013.
augusztus 22-ig legyen.
Erről értesülnek:

1. Török Karolina óvodavezető, Rákócziújfalu
2. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
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 az alábbi határozatot fogadta el:
41/2013.(IV.30) önkormányzati határozat
Mesevár Óvoda SZMSZ-ről szóló napirendről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mesevár
Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalásáról szóló napirend
tárgyalását elnapolja.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Erről értesülnek:

1. Török Karolina óvodavezető, Rákócziújfalu
2. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

10. Napirend
Előterjesztés a szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybe vételéről szóló
6/2012.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Papp János polgármester előadja, hogy a hulladékszállítási rendeletet módosítani
szükséges, a törvényi jogszabályváltozás, és szolgáltató váltás miatt. Eddig a
hulladékszállítást a Remondis Kft. végezte, július 1-től a Remondis Zrt-vel fog
szerződést kötni. Alacsonyabb lesz a szolgáltatási díj összege, kb. 10%-kal.
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Tárgyalásokat folytatnak - a Rákóczifalvai Krizsán József polgármesterrel együtt -,
hogy a nyugdíjasoknak, illetve, ahol kevés szemét gyűlik össze hetente, ne 80 literes
kuka díjat elljen fizetniük.
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy 2013. január 1-től nem az
önkormányzat hatáskörébe tartozik a szemétszállítási díj meghatározása.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja az írásban kiküldött rendelet
elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE
a szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybe vételéről szóló 6/2012.(IV.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ban biztosított felhatalmazás
alapján, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008.(III.28.)
Korm.
rendelet,
a
közszolgáltató
hulladékgazdálkodási
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 438/2012.(XII.29.) Korm. rendelet rendelkezéseire és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre
figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Rendelet bevezetője helyébe az alábbi szöveg kerül:
„Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ban biztosított felhatalmazás
alapján, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008.(III.28.)
Korm.
rendelet,
a
közszolgáltató
hulladékgazdálkodási
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 438/2012.(XII.29.) Korm. rendelet rendelkezéseire és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre
figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja.”
2. §
A Rendelet 4. § (2) bekezdésében a „Hg. tv”. szövegrész helyébe, a „Ht.” szöveg lép.
3. §
(1) E rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
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(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(4) Hatályát veszti a Rendelet 6. §. (3) bekezdésének utolsó mondata, a 9. § (1)
bekezdése, valamint a Rendelet 1. sz. melléklete.
Rákócziújfalu, 2013. április 30.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

11. Egyéb Napirend
Polgármesteri tájékoztató
Papp János polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet.
- Polgármester úr tárgyalást folyatott a VCSM-el, abban az ügyben, hogy megbízást
adtak a Rákócziújfaluban lakó Karászek Jánosnak, hogy mérje fel ki az, aki nem fizet
szennyvíz díjat, ki az, aki nem jelentette be a szennyvíz bekötését a VCSM-nek.
Van olyan is, aki még nincs rákötve a szennyvízre, azoknak viszont talajterhelési
díjat kell fizetniük.
Van olyan személy is, aki nem lakik az ingatlanán. Tehát ezek a személyek most
felmérésre kerülnek.
- Rákócziújfaluban minden lakónak kötelessége rendben tartania a telkét és az
ingatlanja előtti járdát, árkot. Azok az ingatlantulajdonosok, akiknek nincs rendben a
telkük fel lesznek szólítva, a munka elvégzésére. Lefényképezik a gyomos területet,
és ellenőrizni fogják a terület kitisztítását. Polgármester úr úgy gondolja, hogy ez
közösségi érdek, a parlagfű irtása miatt is szükség van erre az intézkedésre.
- Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a belvíz helyzetre tekintettel. 11 millió
forintot lehet nyerni a pályázaton, melyből a polgármesteri hivatal kerülne felújításra.
A pályázatot elfogadták, a napokban folytatták le az ellenőrzést.
- A Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság anyagi támogatást kért az
önkormányzattól. Sajnos az önkormányzatnak jelenleg nincs lehetősége anyagi
támogatást adni.
A képviselő-testület elfogadta Papp János polgármester
napirenddel kapcsolatban nem hoztak határozatot.

tájékoztatását,

Humán Segítő Nonprofit Kft. kérelme
Balogh Edith jegyző tolmácsolja a Humán Segítő Nonprofit Kft. kérelmét:

a
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A képviselő-testület márciusban döntött arról, hogy a volt ÖNO épületét díjmentesen
- a felújításért cserébe -, 1 évre bérbe adja a Kft-nek. A Kft.-nek az a kérése, hogy a
testület 3 évre adja bérbe az épületet 1 év helyett.
Papp János polgármester javasolja, hogy adják bérbe három évre az épületet, de a
2. és 3. évben már fizessen bérleti díjat a Kft.
A napirendhez hozzászólnak Merena Lászlóné, és Papp János Józsefné
képviselők.
Papp János polgármester - a képviselők javaslata alapján - 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 fogadta el:
42/2013.(IV.30.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 18/A. sz. alatti ingatlan 3 évre szóló
bérbeadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákócziújfalu,
Táncsics M. u. 18/A. szám alatt lévő – volt ÖNO - épületének 2013. július 1-től,
12 hónap időtartamra szóló bérbe adásáról döntött a 26/2013.(III.26.)
önkormányzati
határozatával.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Segítő
Nonprofit Kft. (3360 Heves, Erkel F. u. 3/C.). kérelmét elfogadva, a
Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 18/A. szám alatt lévő – volt ÖNO - épületét
2013. július 1-től, 3 év időtartamra bérbe adja a Humán Segítő Nonprofit Kftnek.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egy éves
ingyenes használat után - 2014. július 1-jén - felülvizsgálja és újra tárgyalja a
bérbeadás feltételeit.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Papp
János polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett kösse meg a bérleti
szerződést.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Papp János polgármester
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Humán Segítő Nonprofit Kft., Heves
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár
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Papp János polgármester jutalmazása
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - javasolja a
képviselő-testületnek, hogy nettó 150.750.- Ft pénzbeli jutalomban részesítsék Papp
János polgármestert munkájáért.
Papp János polgármester - mivel személyét érintő kérdésről van szó -, átadja a
testületi ülés levezetését Merena Lászlóné alpolgármesternek.
Merena Lászlóné alpolgármester átveszi a testületi ülés levezetését, majd elmondja,
hogy a bizottsági elnök javaslatával maximálisan egyetért, és támogatja.
Papp János Józsefné képviselő bejelenti érintettségét.
A képviselő-testület szintén egyetért a bizottsági elnök javaslatával, így Merena
Lászlóné alpolgármester szavazásra bocsátja az elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta el:
43/2013.(IV.30.) önkormányzati határozat
Papp János polgármester jutalmazásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
polgármestert nettó 150.750.- Ft jutalomban részesíti.
Erről értesülnek:

Papp

János

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

Papp János polgármester
levezetésének jogát.

visszaveszi

Alpolgármestertől

a

testületi

ülés

Díszpolgári cím átadásáróll
Papp János polgármester köszönti az időközben megérkezett Dr. Bereczki Lászlót.
Tájékoztatja, hogy a képviselő-testületi a mai zárt ülésén úgy döntött, hogy 2013.
évben Dr. Bereczki Lászlónak díszpolgári címet adományoz. Polgármester úr röviden
ismerteti életútját.
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Polgármester úr a jelenlévőkkel egyetértésével, tisztelettel átadja a díszpolgári címet
jelképező tárgyat Dr. Bereczki Lászlónak, majd a képviselők egyenként gratulálnak a
díszpolgárnak.
Dr. Bereczki László díszpolgár megköszöni, és tisztelettel elfogadja Rákócziújfalu
díszpolgári címét.
Elmondja, hogy nagyon jól esik ez neki, mert ő mindig szívesen emlékszik vissza a
régi időkre. A mottója: Aki elfelejti a múltat, annak jelene és jövője sincsen.

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

Rákócziújfalu, 2013. április 30.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

