JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 6-án megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Fenyves Györgyné, Papp János
Józsefné, Nagy Ferenc, Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető,
Fehér Ágnes óvodavezető, Bartus Gábor – Művelődési Ház
vezetője, dr. Papp Antalné könyvtáros

Papp János polgármester szeretettel üdvözli megjelenteket. Megállapítja, a
képviselő-testület határozatképes, és megnyitja a mai testületi ülést.
Napirendi pont elfogadása
Papp János polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokra és tárgyalási
sorrendjének módosítására tesz javaslatot, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
46/2014.(VIII.06.) önkormányzati határozat
Napirendi pontok módosításáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban
szereplő napirendi pontokat - módosítás nélkül – az alábbi sorrendben
tárgyalja:
1/1. Napirend
- Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár
tevékenységéről
1/2. Verseghy F. Könyvtár tájékoztatása a 2013. évi Könyvtárellátási
Szolgáltatási Rendszer tevékenységről
1/3. Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel - a települések
közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklésére
kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása
2. Napirend - A 2014. évi költségvetés módosításáról
3. Napirend - Előterjesztés és általános indoklás az egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezethez
4. Napirend - Előterjesztés és előzetes hatástanulmány, valamint részletes
indokolás az adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi
rendszeréről rendelet-tervezet
5. Napirend - Előterjesztés és előzetes hatástanulmány, valamint részletes
indokolás az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelettervezethez
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6. Napirend - Előterjesztés a Rákócziújfalu községért elismerő oklevél
alapításáról szóló rendelet-tervezetről
7. Napirend - Előterjesztés az egészségház és a sporttelep elnevezéséről
8. Napirend – Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű rekonstrukcióra
koncessziós díj terhére
9. Napirend – Előterjesztés Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítására
10. Napirend – Rákócziújfalu település hivatalos honlapjával kapcsolatos
törvényességi felhívás megtárgyalása
11. Napirend – A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
12. Egyéb napirend
12/1. Tájékoztatás adomány (számítógép) felajánlásáról
12/2. 2014. augusztus 20-ai rendezvény megtartásáról tájékoztatás
12/3. Határozati javaslat – a bíróság által megállapított pénzbüntetés
megfizetéséről
12/4. Ingatlan eladás megtárgyalása
12/5. Rákcózifalvai Plébánia kérelméről
12/6. Zárt testületi ülés megtartása – Rákócziújfalu községért elismerő oklevél
és díszpolgári cím adományozásának tárgyalása
Erről értesülnek:

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

1/1. Napirend
Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár tevékenységéről
Papp János polgármester felkéri Bartus Gábort a napirend előterjesztésére.
Bartus Gábor – Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetője – nem kívánja
kiegészíteni beszámolóját, a kérdésekre fog válaszolni.
A beszámolóról véleményt mond, és kérdéseket tesznek fel: Papp János
polgármester, Fenyves Györgyné, Varga József, Nagy Ferenc és Papp János
Józsefné képviselők.
Bartus Gábor az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat adja:
- Elmondja, hogy nehezen indult a Bozsik- program, kevés volt a felszerelés és az
eszköz. Most már van az óvodának is és az iskolának is, és szeptembertől
aktívabbak lesznek, mivel a nyári szünetben nincsenek gyerekek.
- A beszámolója részleteinek elkészítéséhez nem kapott tematikát.
- A Nemzeti Művelődési Központtal együttműködve, a Kulturális Közfoglalkoztatott
pályázat keretében végzett felmérés feldolgozása még folyamatban, így annak
eredményét, megállapításait még nem ismerem.
Papp János polgármester sok sikert kíván a további munkához és kéri a
képviselőket, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadták a beszámolót.
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
47/2014.(VIII.06.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalui IKSZT munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja az IKSZT munkájáról szóló beszámolót.
Erről értesülnek:

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

1/2. Napirend
Verseghy F. Könyvtár tájékoztatása a 2013. évi Könyvtárellátási Szolgáltatási
Rendszer tevékenységről
Papp János polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az írásban kiküldött
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Dr. Papp Antalné - Rákócziújfalui könyvtárosa - nem kívánja kiegészíteni a
tájékoztatót.
A képviselők nem tesznek fel kérdést a tájékoztatóval kapcsolatban, így Papp János
polgármester szavazásra bocsátja az elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
48/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a J.N.Sz. Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében
2013-ban nyújtott szolgáltatások szóló tájékoztatást.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ Verseghy F. Könyvtár és Közművelődési Intézmény
3./ Dr. Papp Antalné, könyvtáros
4./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Polgármesteri Hivatal, helyben
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1/3. Napirend
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel - a települések közötti
kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklésére kötendő
együttműködési megállapodás megtárgyalása
Papp János polgármester kiküldte a képviselőknek Szolnok Megyei Jogú Város
polgármesterétől érkezett levelet, melyben a települések közötti kulturális,
infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklésére, a kulturális esélyteremtés
és esélyegyenlőség biztosítása céljából kötendő együttműködési megállapodást.
Polgármester úr támogatja a kezdeményezést, és kéri, hatalmazza fel a képviselőtestület az együttműködés aláírására.
Javaslatát szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
49/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
Aba-Novák
Agóra
Kulturális
Központtal
megállapodásról

kötött

együttműködési

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. –vel (5000 Szolnok, Hild
tér 1.) kötendő – települések közötti kulturális – együttműködési
megállapodást.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp
János polgármestert az együttműködési megállapodás és az együttműködési
szándéknyilatkozat aláírásával.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, helyben

Papp János polgármester szünetet rendel el 14 óra18 perckor. A testületi ülésről
távozik Bartus Gábor – Művelődési Ház vezetője és dr. Papp Antalné könyvtáros.
Szünet vége: 14 óra 33 perckor.

2. Napirend
A 2014. évi költségvetés módosításáról
Papp János polgármester átadja a szót a pénzügyi vezetőnek.
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Illyésné Nagy Terézia - pénzügyi vezető elmondja, hogy a 2014. évi költségvetés
módosítására az államtól kapott a támogatások, a többletbevételek elszámolása
miatt van szükség.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, hogy
részletesen megtárgyalták bizottsági ülésen a költségvetés előirányzatainak
módosításait. A bizottság tagjai, egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a 2014. évi költségvetés
módosítását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014.(VIII.06.) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) rendelet
módosításáról
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),
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) képviselőtestületi rendelet 3. §. (1) a-b) pontja szerinti bevételi és kiadási előirányzatok
főösszege és az 1, 1/a, 1/b, 2/a, 2/b, 2/c sz. mellékletek 2014. augusztus 15-től a
csatolt mellékletek szerint változnak.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 40.891 eFt-tal nőtt 305.954 eFtra.
A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege 1.986 eFt-tal 36.474 eFt-ra
nőtt.
A Mesevár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 1.132 eFt-tal növekedtek 38.773
eFt-ra.
A Művelődési Ház és Községi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai 378 eFt-tal
nőttek 8.222 eFt-ra.
(3) A módosításokat a mellékletekben szereplő kiadási és bevételi rovatokon hagyja
jóvá a képviselőtestület.
2. §
(1) Jelen rendelet az 1/2014.(II.13.) rendeletet módosítja.
(2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
Rákócziújfalu, 2014. augusztus 06.
Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző
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3. Napirend
Előterjesztés és általános indoklás az egyes önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy az előterjesztésként kiküldött rendeletek
hatályon kívül helyezése azért szükséges, mert beépültek egy másik rendeletbe,
illetve megszűnt a képviselő-testület hatásköre a helyei szabályozásra.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - tájékoztatja a
képviselőket: a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletek hatályon
kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (VIII.06.) önkormányzati RENDELETE
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva egyes
önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az e rendelettel hatályon kívül helyezett rendeletek hatályon kívül helyezése nem
érinti az annak alapján e rendelet hatályba lépése előtt keletkezett, megszüntetett,
vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.
2. §
Hatályát veszti:
(1) A közmeghallgatásról szóló 11/1993. (VIII.19.) önkormányzati rendelet.
(2) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/1998. (III.18.) önkormányzati
rendelet.
(3) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
szabályzatáról szóló 17/2001. (VIII.29.) önkormányzati rendelet.

pályázat

(4) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak illetményalapjáról és a
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló
20/2001. (X.17.) önkormányzati rendelet.
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(5) Az ivóvíz és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról szóló 25/2011. (XII.19.)
önkormányzati rendelet.
(6) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybe vételéről szóló 6/2012. (IV.11.)
önkormányzati rendeletet módosító 7/2013. (IV.30.), és a 15/2013. (VIII.6.)
önkormányzati rendeletek.
3. §
Ez a rendelet 2014. augusztus 15. napján lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
Rákócziújfalu, 2014. augusztus 6.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

4. Napirend
Előterjesztés és előzetes hatástanulmány, valamint részletes indokolás az
adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről
rendelet-tervezet
Papp János polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést megküldte,
felkéri a Varga József bizottsági elnököt, tájékoztassa a képviselőket, a bizottság
döntéséről.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja,
megtárgyalták az adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi
rendszeréről szóló rendeletet-tervezetet. A bizottság egyhangú döntéssel
elfogadásra javasolja.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (VIII.06.) önkormányzati RENDELETE
Adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról
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szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott feladatkörében eljárva a polgármesteri
hivatal adóügyi feladatot ellátó köztisztviselője anyagi érdekeltségének
megteremtésére az alábbi rendeletet alkotja:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. Összes elszámolt befizetés: az adózók önkormányzati adóhatóság
kezelésében lévő számláin előírt kötelezettségre teljesített befizetés csökkentve a
visszatérítés miatt előírt kötelezettségre elszámolt befizetéssel.
2. Összes helyesbített előírás: az önkormányzat ügykörébe tartozó adókról a
PM rendeletben előírt nyilvántartásból az összes helyesbített előírás, levonva a
visszatérítés címén előírt összegeket, a behajthatatlanságra jelölt étételeket, valamint
a bíróság által felfüggesztett összegeket és a nem esedékes tartozásokat.
3. Zárási összesítő: az adózók önkormányzati adóhatóság kezelésében levő
számlái a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára
behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló
13/1991.(V.21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 3., 3/B. és 3/c. számú
melléklet szerinti összesítése.
(2) Az adóhiány, az adóbírság, a mulasztási bírság és a késedelmi pótlék fogalma
alatt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.), a
végrehajtási költség alatt az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási
költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének
részletes szabályiról 49/2012.(XII.28.) NGM rendeletben meghatározottakat kell
érteni.
(3) Végrehajtási eljárásokra az Art. és a bírósági végrehajtásról szóló 2884. évi LIII.
törvény rendelkezései az irányadóak.
2. A rendelet célja
2. §
Jelen rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók ellenőrzési és
behajtási feladatait végző köztisztviselők anyagi ösztönzése az adózók jogkövető
magatartásának erősítése és az önkormányzatot megillető adóbevételek növelése
érdekében.
3. A rendelet hatálya
3. §
A rendelet személyi hatálya a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal adóhatósági
feladatokat ellátó köztisztviselőire terjed ki.
4. Érdekeltségi alap
4. §
A rendeletben megfogalmazott célok teljesülése érdekében adóigazgatási
feladatokat végző, illetőleg e faladatok ellátásában közreműködő köztisztviselők
anyagi ösztönzése céljából érdekeltségi alapot kell képezni.
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5. Az érdekeltségi alap forrása
5. §
(1) Az érdekeltségi alap forrása:
a) az önkormányzat ügykörébe tartozó adókban végzett bevallások utólagos
vizsgálatára, egyes adókötelezettségek teljesítésére és az adatok gyűjtését célzó,
illetőleg egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló
ellenőrzések, helyszíni vizsgálatok eredményeképpen feltárt, jogerősen megállapított
és megfizetett adóhiány, adóbírság valamint a mulasztási bírság összege
b) végrehajtási eljárás útján az önkormányzatot megillető adó- és
illetéktartozásból beszedett összegek
c) az adóévet megelőző évben (években) keletkezett adóhátralékok
beszedésére tett intézkedések hatására befolyó bevételek.
(2) Az érdekeltségi alap számítása során gépjárműadóban kizárólag az
önkormányzatot megillető részt lehet alapul venni.
(3) Az érdekeltségi alap az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott források
együttes összegének 5%-a.
(4) Az alapot csökkenteni kell a megbízási szerződés alapján, adóhiány
megállapításával záruló bejegyzett könyvvizsgáló, adótanácsadó, adószakértő, vagy
okleveles adószakértő által végzett ellenőrzés alap- és teljesítménytől függő mozgó
díjával.
6. Az érdekeltségi alapot képező bevételek nyilvántartása
6.§
(1) Az érdekeltségi alapot képező összegeket a zárási összesítő, ellenőrzésekhez és
végrehajtáshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások adatai alapján kell kiszámítani.
(2) A nyilvántartásokból megállapíthatónak kell lennie:
a) az ellenőrzések eredményeképpen feltárt és megfizetett adóhiány,
adóbírság és mulasztási bírság összegeinek
b) a végrehajtási eljárás útján az önkormányzati adó számlák javára beszedett
összegeknek.
7. Az érdekeltségi alapból való részesedés
7. §
(1) A polgármesteri hivatal köztisztviselőjének érdekeltségi jutalékát - az egyéni
teljesítmények függvényében - a jegyző állapítja meg a polgármester egyetértésével.
(2) A jegyző érdekeltségi alapból történő részesedését a polgármester állapítja meg.
(3) Nem illeti meg érdekeltségi jutalék a fegyelmi eljárás alatt, illetőleg fegyelmi
büntetés hatálya alatt álló köztisztviselőt. Nem jogosult továbbá jutalékra az sem,
akinek a fegyelmi eljárás ideje alatt közszolgálati jogviszonya megszűnik.
8. Érdekeltségi jutalék kifizetésének feltétele
8. §
Az érdekeltségi jutalék az adóév augusztus 31. és december 31. napjáig fizethető ki,
amennyiben az e rendeletben meghatározott kifizetési feltételek teljesülnek.
9. Érdekeltségi alap kezelése
9. §
(1) Az érdekeltségi alapot elkülönítetten kell nyilvántartani. Az érdekeltségi alapként
felhasználható összegeket a zárási összesítő, illetve az analitikus nyilvántartások
összesített adatai tartalmazzák.
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(2) Az érdekeltségi alapot megillető részesedést negyedévente, adónemenkénti
összesítésben kell az önkormányzat költségvetési számlájára átutalni.
(3) Az érdekeltségi jutalékot évente kétszer, augusztus 15-ei és december 15-ei
határnappal kell értékelni.
(4) A teljesítést a kerekítés általános szabályai szerint kell számítani.
(5) Az érdekeltségi alap képzésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos
ellenőrzés a gazdasági vezető hatáskörébe tartozik.
10. Záró rendelkezések
10. §
Ez a rendelet 2014. augusztus 15. napján lép hatályba.
Rákócziújfalu, 2014. augusztus 6.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

5. Napirend
Előterjesztés és előzetes hatástanulmány, valamint részletes indokolás az
étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezethez
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy a 2013. évi rendeletet javításra szorul a
fizetendő ÁFA mértéke miatt.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja,
megtárgyalt a bizottság a rendeletet-tervezetet. Egyhangúlag elfogadásra javasolják
a testületnek.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja az étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet.
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (VIII.06.) önkormányzati RENDELETE
Étkezési térítési díjak megállapításáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a
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szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)
bekezdésében és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993.(II.18.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.
1. §
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
nyersanyagköltség egy ellátottra jutó napi összege.

alapja

az élelmezési

(2) A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak mértéke:
megnevezés:
nyersanyagnorma Ft/nap/adag:
a) Óvodai étkeztetés
(tízórai, ebéd, uzsonna)
315.b) Napközi-otthonos ellátás
(tízórai, ebéd, uzsonna)
394.c) Általános iskolai menza
(ebéd)
275.Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
2. §
Az étkezési térítési díjat minden hónap 20-ig kell befizetni a Polgámesteri Hivatal
házipénztárában.
3. §
Ez a rendelet 2014. augusztus 15-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát
veszti az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 1/2013.(I.11.) önkormányzati
rendelet.
Rákócziújfalu, 2014. augusztus 6.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

6. Napirend
Előterjesztés a Rákócziújfalu községért elismerő oklevél alapításáról szóló
rendelet-tervezetről
Papp János polgármester kéri a képviselőket, hogy fogadják el a Rákócziújfalu
községért elismerő oklevél alapításáról szóló rendelet-tervezetet. A díszpolgári
kitüntetésen kívül jelenleg nincs lehetőség Rákócziújfaluban arra, hogy azok a
személyek, akik kiemelkedően végzett munkájukkal segítik a település fejlődését,
elismerésben részesüljenek.
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Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - előadja, hogy a
bizottság egyetért a rendelet-tervezettel, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Papp János polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék a
rendelet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014. (VIII.06.) önkormányzati RENDELETE
Rákócziújfalu községért elismerő oklevél alapításáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉGÉRT ELISMERŐ OKLEVÉL
kitüntetést alapít és adományoz azon személyek és közösségek méltó elismerésére
és megörökítésére, akik Rákócziújfalu községért, az itt élő és dolgozó emberekért, a
település közéletében, a településfejlesztés, a környezetvédelem, a gazdasági élet, a
köznevelés, a közművelődés, a művészetek, a sport területén a közösség javára
kifejtett kiemelkedő tevékenységet folytattak.
(2) Az önkormányzat elismerését oklevél testesíti meg, amely a község egész
lakosságának tiszteletét fejezi ki.
2. §
(1) Az elismerő oklevél adományázását bárki kezdeményezheti.
(2) Az oklevelet a polgármester adja át nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a
alkalmából rendezett ünnepség keretében.
3. §
Az elismerő oklevél átadásáról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
4. §
E rendelet 2014. augusztus 15. napján lép hatályba.
Rákócziújfalu, 2014. augusztus 6.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

13
7. Napirend
Előterjesztés az egészségház és a sporttelep elnevezéséről
Papp János polgármester javasolja a képviselőknek, hogy Rákócziújfalu
egészségházát Dr. Bozó József orvosról nevezzék el. 40 évvel ezelőtt lett a település
önálló körzeti orvosa. Munkáját fáradhatatlanul végezte, bármikor fordulhattak hozzá
betegek, akár rendelési időn kívül is. Mindenkihez volt kedves szava, az idős
embereket rendszeresen látogatta, sokszor még gyógyszerekkel is ellátta.
Személyisége, a településen végzett közéleti és gyógyító munkája mindannyiunk
tiszteletét, szeretetét kiváltotta.
Polgármester úr javasolja, hogy Rákócziújfalu sporttelepét Telek Sándorról nevezze
el a képviselő-testület. Sanyi bácsi több mint 60 éve meghatározó személyisége a
település sport életének. Az ifi, később a felnőtt labdarúgócsapat oszlopos tagja volt,
teljesítménye nagymértékben hozzájárult a Rákócziújfalui csapat kiváló
helyezéseihez, eredményeihez. Tehetségét, tudását, sport szeretetét edzőként is
továbbadta a csapattagoknak. A röplabdában játékvezetőként is tevékenykedett.
Aktív sportolói tevékenysége, eredményei, sportvezetőként végzett önzetlen,
lelkiismeretes nevelő munkája példa lehet mindenki előtt.
A képviselő-testület egyetért a javaslattokkal, így Papp János polgármester
szavazásra bocsátja határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:
50/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
Rákócziújfalui Egészségház és Sporttelep elnevezéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Papp
János polgármester javaslatát a Rákócziújfalui egészségház és sporttelep
elnevezésére, melyet az alábbiak szerint fogad el:
- Telek Sándor sporttelep
- Dr. Bozó József egészségház
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ Telek Sándor, Rákócziújfalu
3./ Dr. Bozó József, Martfű
4./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Polgármesteri Hivatal, helyben

8. Napirend
Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű rekonstrukcióra koncessziós díj
terhére
Papp János polgármester elmondja, a Szolnoki Víz- és Csatornaművek olyan jelző
rendszert akar kialakítani, melynek megléte esetén a Rákócziújfalui szennyvíz
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végátemelő a Szolnoki Szennyvíztisztító Telepi folyamatirányító rendszerre
kapcsolható lesz. Egy gond van ezzel, hogy ezt a koncessziós díj terhére fogják
elvégezni. De ha a másik oldalát nézzük, ezzel a felújítással fejlesztésre kerül a
szennyvíz végátemelő villamos és irányítástechnikai berendezése.
Polgármester úr elmondja, hogy a VCSM hozzájárult, Művelődési Ház mellett a
díszkút kivitelezéséhez.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - tájékoztatja a
képviselőket: a bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja.
Papp János polgármester felolvassa 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:
51/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
Halaszthatatlan víziközmű rekonstrukcióról koncessziós díj terhére
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bek., 11. és 21. pontjában, valamint a 111. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - tekintettel a
Koncessziós Szerződésre – a 2014. évben képződő koncessziós díj terhére
megrendeli a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok, gazdasági
társaságtól, mint üzemeltetőtől 2014. szeptember 30-i teljesítési határidővel a
Rákócziújfalui szennyvíz végátemelő villamos és irányítástechnikai felújítását,
melynek összköltsége 2.347.900.- Ft + ÁFA = 2.981.833.- Ft, azaz:
Kettőmillió-kilencszáznyolcvanegyezer-nyolcszázharminc-három forint.
2. Az 1. pontban foglalt halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzését
követően, az átadás-átvételi eljárás után kerül sor a végszámla kibocsátására,
2014. december 31-i végső fizetési határidővel. A számla teljesítése nem
előzheti meg a koncessziós díj teljesítését. A koncessziós gazdasági társaság
a munkák anyagi forrásait szükség esetén hitelfelvétellel biztosítja.
3. A Képviselő-testület ezen határozattal felhatalmazza pap János
polgármester az e határozatban foglalt munkára vonatkozó Vállalkozási
Szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

Szerződéskötésre 2014. augusztus 15.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgató
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, helyben
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9. Napirend
Előterjesztés
Szolnoki
Kistérség
Megállapodásának módosítására

Többcélú

Társulása

Társulási

Papp János polgármester elmondja, az írásos előterjesztést megküldte a
képviselőknek. A társulási megállapodás módosítására a Tiszavárkonyi
tanyagondnoki szolgálat elhelyezése és a „Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Pro Caritate Díj” alapítása és adományozásának szabályai miatt vált szükségessé.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, a
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a társulási megállapodás módosítását.
Papp János polgármester kéri a képviselőket, kézfeltartással jelezzék a határozattervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:
52/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
módosításáról

Társulási

Megállapodásának

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése, valamint 93. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását jelen
határozat 1. számú mellékletében foglaltak alapján, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2.
számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület döntését tartalmazó határozatot meg kell küldeni a
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóságának
Szociális és Integrációs Osztálya részére.
Határidő:
Felelős:

2014. augusztus 10.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, helyben

10. Napirend
Rákócziújfalu település hivatalos honlapjával kapcsolatos törvényességi
felhívás megtárgyalása
Papp János polgármester felkéri Balogh Edith jegyzőt a napirend előterjesztésére.
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Balogh Edith jegyző az alábbiakat mondja el:
A képviselők részére kiküldte a Szolnoki Kormányhivatal levelét a település
honlapjával kapcsolatban. Számítottak erre a törvényességi észrevételre, hiszen a
benne van a Hivatal éves ellenőrzési tervében. Igyekeznek fokozatosan feltölteni a
honlapot, a tavalyi évhez képest már sokkal több információ szerepel többek között a
testület munkájáról is. Sajnos az apparátus nagyon le van terhelve, mindenkire több
feladat van ráosztva. A honlap feltöltése egy embert kívánna, de megpróbálják
megoldani.
Jegyzőnő kéri a képviselőket, fogadják el tájékoztatását.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:
53/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
A honlappal kapcsolatos törvényességi észrevételről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal, Rákócziújfalu település hivatalos honlapjával
kapcsolatos törvényességi felhívást elfogadja.
A hivatalos honlap jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal történő
megjelenését biztosítani kell.
Határidő:
Felelős:

2014. szeptember 15.
Papp János polgármester, Balogh Edith jegyző

Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

11. Napirend
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Papp János polgármester átadja a szót Balogh Edith jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Köztársasági elnök 2014.
október 12-re tűzte ki az önkormányzati választást. A választási törvény 23. §-a
szerint 3 tagot és 2 póttagot kell választani.
Jegyzőnő elmondja javaslatát, és kéri a képviselőket, fogadják el.
Papp János polgármester szavazásra bocstája a javaslatot.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:
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54/2014. (VIII.06.) önkormányzati határozat
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva a Helyi Választási Bizottság
tagjának:

FEHÉR ÁGNES
THEISZ FERENC BÉLA
ÁDÁM JÓZSEF
póttagjának: KOVÁCS JÓZSEFNÉ
TÖMÖRY ILDIKÓ

Rákócziújfalu, Kossuth u. 7/A.
Rákócziújfalu, Rákóczi út 39/A.
Rákócziújfalu, Fő út 37.
Rákócziújfalu, Árpád út 24.
Rákócziújfalu, Ady E. u. 7.

szám alatti lakosokat megválasztja.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ HVB megválasztott tagjai
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, helyben

12. Egyéb napirend
12/1. Tájékoztatás adomány (számítógép) felajánlásáról
Papp János polgármester kéri a képviselőket, hogy az írásban kiküldött, a
Rendőrkapitányságnak felajánlott számítógép adományozásához járuljanak hozzá.
A képviselő-testület egyetért az adományozással, így Papp János polgármester
szavazásra bocsátja határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:
55/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
Tiszaföldvári Rendőrőrs részére számítógép adományozásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség
munkájának segítése céljából az e határozat melléklete szerinti számítógépet
adományoz a Tiszaföldvári Rendőrőrs részére.
Erről értesülnek:

1./ J.N.Sz Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2./ J.N.Sz. Megyei Rendőrkapitányság Gazdasági
Igazgatósága
3./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
4. Pénzügyi vezető, helyben
5./ Polgármesteri Hivatal, helyben.
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12/2. 2014. augusztus 20-ai rendezvény megtartásáról tájékoztatás
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2014. augusztus 20ai rendezvényt az önkormányzat szervezi. Kéri a képviselőket, aktívan vegyenek
részt az ünnepség lebonyolításában. Holnapi napon részletesen megbeszélik a
forgatókönyvet, és aztán intenzíven elindítják a szervezést.
- A Szolnoki Mentőszolgálat vásárolni szeretne mellkasi kompressziós rendszert.
Azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy lehetőség szerint anyagilag
támogassa az ügyet. Polgármester úr javasolja a testületnek - mivel a Pénzügyi,
Ügyrendi és Oktatási Bizottság nem foglalt állást a kérelemmel kapcsolatban napolják el ezt a napirendet a következő testületi ülésre.
A képviselő-testület elfogadta Papp János polgármester tájékoztatását, és
javaslatát. A napirenddel kapcsolatban a képviselő-testület nem hozott határozatot.

12/3. Határozati javaslat – a bíróság által megállapított pénzbüntetés megfizetéséről
Papp János Józsefné képviselő bejelenti érintettségét.
A testület elfogadja a bejelentést, majd Papp János polgármester elmondja
határozati javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:
56/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
Papp János Józsefné képviselő bejelentése
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a bíróság
által megállapított pénzbüntetés megfizetéséről szóló napirend tárgyalásával
kapcsolatos Papp János Józsefné képviselő érintettségről szóló bejelentését,
azzal, hogy szavazhat.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben

Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület 2012. június 13-ai testületi
ülésén tudomásul vette, Papp János polgármester tájékoztatását arról, hogy Szolnok
Városi Bíróság a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntetőeljárást
folytat ellene.
A Kormányhivatal és a Rendőrség levelére válaszolt Jegyzőnő, hogy Papp János
polgármester fel volt függesztve tisztsége alól, így nem intézkedhetett önkormányzati
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ügyekben. Az akkori alpolgármester és jegyző nem tett semmit a bontási hulladék
ügyében.
Jegyzőnő felolvassa határozati javaslatát.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:
57/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
A bíróság által megállapított pénzbüntetés megfizetéséről
Rákócziújfalu
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt lefolytatott bírósági
eljárással és ítélettel kapcsolatban kinyilvánítja az alábbiakat:
1./ A Képviselő-testület tagjainak tudomása volt az önkormányzati tulajdonú
ingatlan bontási hulladékának engedély nélküli kezelése miatt indított büntető
eljárásról és az ügyben keletkezett Szolnoki Járásbíróság 2.B994/2012/18.
számú, valamint a Szolnoki Törvényszék 2.Bf.202/2013/3. számú ítéletének
tartalmáról.
2./ A bírósági ítéletek alapján a Képviselő-testület tagjai megállapították, hogy
Papp János József polgármesterrel szemben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
összeférhetetlenségi ok nem keletkezett.
3./ A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a bontási hulladék kezelésére
vonatkozó engedélyek beszerzésében, a büntetőeljárást elkerülendő
intézkedések megtételében az akkori önkormányzati vezetés – a jegyző, és a
polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester – mulasztást követett el. A
jogszabályszerű intézkedések megtétele helyett – a bontási hulladék
kezelésére vonatkozó engedély megkérése, vagy a hulladék erre
engedéllyel rendelkező szervezettel történő elszállítása -, a helyi, egyéni
politikai és emberi indulatoktól motiváltan az erre hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező személyek, az ismeretlen tettes elleni feljelentés
lehetőségével éltek. Papp János József polgármester ebben az időszakban
nem tudott intézkedni, mivel Őt polgármesteri tisztségéből felfüggesztették,
magánszemélyként pedig nem volt jogosult eljárni önkormányzati ügyben.
4./ A 3./ pontban felsorolt indokok miatt a Képviselő-testület egyetértett azzal,
hogy a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt jogerősen kiszabott
144.000,. Ft, bírságot, valamint 86.390.- Ft bűnügyi költséget az
Önkormányzat fizesse ki a 2014. évi költségvetése terhére. A Képviselőtestület ugyanakkor elfogadja Papp János József polgármester azon döntését,
hogy a pénzbüntetés összegét, mivel azt személy szerint rá szabta ki a
bíróság, a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette.
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Papp János József
polgármester a Szolnoki Törvényszék ítélete ellen felülvizsgálati kérelmet
terjesszen elő a Kúriánál.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3./ Polgármesteri Hivatal, helyben
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12/4. Ingatlan eladás megtárgyalása
Papp János polgármester javasolja a képviselőknek, hogy Fő út 73. szám alatti
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant és a Rákócziújfalu 075/6 helyrajzi szám
alatti szántót értékesítsék.
A javaslathoz hozzászólnak Fenyves Györgyné, Varga József képviselők.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatait, melyet egyenként
szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:
58/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
Rákócziújfalu, Fő út 73. szám alatti önkormányzati ingatlan elidegenítésre
történő kijelöléséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 49-61. §-ában rögzített előírások
szerint elidegenítésre kijelöli az 5084 Rákócziújfalu, Fő út 73. szám alatti
önkormányzati bérlakást.
A Képviselő-testület a lakás vételárát a forgalmi értékbecslés alapján minimum
bruttó 4.800.000.- Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vételi szándék esetén az
adás-vételi szerződés aláírására.
Erről értesülnek:

1./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2./ Bérlők, Helyben
3./ Valamennyi Képviselő, helyben
4./ Pénzügyi vezető, helyben
5./ Polgármesteri Hivatal, helyben.

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:
59/2014.(VIII.06.) önkormányzatai határozat
Rákócziújfalu 075/6 helyrajzi szám alatti szántó elidegenítéséről
Rákócziújfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (III.08.)
önkormányzati rendelete alapján a kizárólagos tulajdonát képező
forgalomképes, Rákócziújfalu 075/6 helyrajzi szám alatt található 2 ha 2456
m2 területű, szántó ingatlanát elidegeníti.
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A Képviselő-testület az ingatlan minimum vételárát bruttó 2.000.000.- Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület az adás-vételi szerződés megkötésére felhatalmazza a
polgármestert.
Erről értesülnek:

1./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2./ Valamennyi Képviselő, helyben
3./ Pénzügyi vezető, helyben
4./ Polgármesteri Hivatal, helyben

12/5. Rákóczifalvai Plébánia kérelméről
Papp János Józsefné tolmácsolja a Rákóczifalvai Plébánia kérését: Kéri az
egyház, hogy a templom mellett lévő ingatlanon parókiát építhessenek. Többnyire
idősek járnak a misére, ezért kérik az önkormányzatot, hogy biztosítsanak
illemhelyet számukra.
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőt, hogy a templom melletti
ingatlanon bölcsőde építését tervezik. Javasolja az egyháznak, hogy a templom
mögötti területen építsék fel a parókiát.
A mosdóval kapcsolatos kérdéssel foglalkozni fognak, megnézik mik a lehetőségek.

Papp János polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt testületi ülést rendel el.
Majd megköszöni a képviselői munkát, és bezárja a mai nyílt képviselő-testületi
ülést.

Rákócziújfalu, 2014. augusztus 6.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

