JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 24-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János
József, Fenyves Györgyné, Papp János Józsefné, Varga József
képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Fehér Ágnes óvodavezető, Bartus Gábor
Műv.
Ház
vezetője,
Nagy
Róbert
J.N.Sz.
megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselőjeként, Arday Viktor
tű.hadnagy
Szolnoki
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
képviselőjeként.

Papp János polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a képviselőtestület határozatképes, és megnyitja a mai testületi ülést.
Napirendi pont elfogadása
Papp János polgármester kéri, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi
pontokat, és tárgyalási sorrendjét, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
65/2014.(IX.24.) önkormányzati határozat
Napirendi pontok elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1. Napirend - Beszámoló a 2013. évi és 2014. I. félévi tűzvédelmi
tevékenységről
2. Napirend - Beszámoló a Képviselő-testület ciklusra szóló gazdasági
programjának teljesüléséről, a 2010-2014. évi önkormányzati feladatok
végrehajtásáról
3. Napirend - Tájékoztatás az önkormányzat költségvetésének első félévi
teljesítéséről
4. Napirend - Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 17/2013.(IX.25.)
rendelet módosításáról
5. Napirend - Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetről
6. Napirend - Előterjesztés Alapító Okiratok módosítására
7. Egyéb napirend
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Erről értesülnek:

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

1. Napirend
Beszámoló a 2013. évi és 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységről
Papp János polgármester átadja a szót a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság képviselőinek.
Arday Viktor tű. hadnagy az alábbiakkal egészíti ki az előzetesen megküldött
beszámolóját:
A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 96 fővel 23 település mentő
tűzvédelmét látja el. A tűzoltást 3 fecskendővel és 6 különféle szerrel végzik. Éves
vonulási szám 1000 fölött van.
Rákócziújfaluban 2013-ban 4 káresemény, 2 tűzeset, és 1 műszaki mentés és 1
téves riasztás történt. 2014-ben 2 tűzesethez hívták őket, és 1 műszaki mentés volt.
Rákócziújfaluban a tűzvédelmet a Tiszaföldvári Tűzoltó-parancsnokság végzi, mivel
közelebb van, mint Szolnok, így hamarabb tudja megkezdeni a beavatkozást.
Nagy Róbert ezredes – J.N.Sz. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
parancsnoka – tájékoztatja a képviselőket, hogy 2013-as hó-helyzet nagyon rossz
volt. Nagyon sok pályán rekedt szerelvényt kellett kimenteni. Sok hó után sok a víz,
így a Tisza teljes vonalán védekezés folyt. A Dunán is rendkívüli helyzet volt, a
védekezésben a Szolnokiak és részt vettek. A Tisza szolnoki szakaszán már
tapasztalatokat szereztek, és szakmailag is sokat tudtak segíteni a dunai
védekezésben. Kimagasló munkájukért dicséretben részesültek. A jászladányi
lépfene betegség elhárításánál a műszaki műveletek létrehozásánál segítettek, így 2
hét alatt sikerült felszámolni a káreseményt.
Megköszöni a polgármesternek, és a településnek, hogy támogatják a tűzoltóságot.
Papp János polgármester megköszöni a szóbeli kiegészítést és szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
66/2014 (IX.24.) önkormányzati határozat
Tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját a 2013.
évi és 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységéről.
Erről értesül:

1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Szolnok
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben
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Nagy Róbert ezredes – J.N.Sz. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője –
és a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság képviselőjeként megjelent Arday
Viktor tű. hadnagy elköszön a képviselőktől és kimegy az ülésteremből.

2. Napirend
Beszámoló a Képviselő-testület ciklusra szóló gazdasági programjának
teljesüléséről, a 2010-2014. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Papp János polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület ciklusra szóló
gazdasági programjának teljesüléséről, a 2010-2014. évi önkormányzati feladatok
végrehajtásáról szóló beszámolójának írásos anyagát megküldte a képviselők
részére. Büszkén vállalja ezt a 4 évet, és köszöni a képviselők munkáját.
A képviselők elfogadják a beszámolót, így Papp János polgármester szavazásra
bocsátja határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
67/2014 (IX.24.) önkormányzati határozat
A 2010-2014. évi gazdasági programról szóló beszámolóról
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Papp
János polgármester beszámolóját a képviselő-testület ciklusra szóló
gazdasági programjának teljesüléséről, a 2010-2014. évi önkormányzati
feladatok végrehajtásáról.
Erről értesül:

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

3. Napirend
Tájékoztatás az önkormányzat költségvetésének első félévi teljesítéséről
Papp János polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási
Bizottság elnökének.
Varga József – bizottsági elnök – elmondja, hogy bizottsági ülésen megtárgyalták a
napirendet, és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezetőnek nincs kiegészíteni valója az írásos
előterjesztésével kapcsolatban.
Merena Lászlóné alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottsági
ülésen szinte minden képviselő részt vett. A féléves költségvetéssel kapcsolatban
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választ kaptak a kérdésekre a pénzügyi vezetőtől. Ő is elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat költségvetésének
első féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
68/2014 (IX.24.) önkormányzati határozat
Önkormányzat 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a
melléklet szerint elfogadja.
Erről értesül:

4. Napirend
Előterjesztés a
módosításáról

1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Önkormányzati Intézmények Vezetői, Helyben
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben

talajterhelési

díjról

szóló

17/2013.(IX.25.)

rendelet

Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző írásos előterjesztését az alábbiakkal egészíti ki:
A Szolnoki Kormányhivatal a rendeletekkel kapcsolatban témavizsgálatot tartott. Azt
kérték a testülettől, hogy a talajterhelési díjról szóló rendeletbe építsék bele az önálló
vízbekötéssel és mérőórával nem rendelkező fogyasztók átalány fogyasztásának
mértékét. Rákócziújfaluban 15 olyan ingatlan van, amelyik nem rendelkezik önálló
vízbekötéssel. A VCSM ebben az évben ezekre az ingatlanokra bevezeti a vizet a
vízmérő aknáig, az önkormányzatot megillető koncessziós díj terhére.
Merena Lászlóné alpolgármester megkérdezi, hogy ez azt jelenti, hogy minden
ingatlanra ingyen lesz bevezetve?
Papp János polgármester válasza: igen. A nyáron felmérték az ingatlanokat, és
mindenhol be lesz vezetve.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolják.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi rendelet elfogadásáról
döntött.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014. (IX.24.) önkormányzati RENDELETE
a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (IX.25.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi szöveg lép:
„A talajterhelési díj meghatározásának módja
(1) A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. §
(3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó
(Rákócziújfalu közigazgatási területén egységesen 1,5) szorzata határozza meg
(éves díjalap x 1.200.-Ft/m3 x 1,5).
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjalap meghatározásánál az a kibocsátó, aki az
ingatlanán nem a települési vezetékes ivóvíz-rendszerből vételezi a vizet, és az
egyedi vízbeszerzéséhez mérőóra nem kapcsolódik, a talajterhelési díjat átalány
alapján köteles teljesíteni, melynek mértéke 20 l/fő/nap. ”
2.§
Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Rákócziújfalu, 2014. szeptember 24.

Papp János
polgármester

5. Napirend

Balogh Edith
jegyző
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Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetről
Papp János polgármester átadja a szót Balogh Edith jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy ezt a rendeletet is vizsgálta a Kormányhivatal.
Az új iparűzési adóról szóló rendeletben az adó mértékét számokban is
meghatározták.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság a napirend megtárgyalását követően elfogadásra javasolják a rendeletet.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet:
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2014.(IX.24.) önkormányzati RENDELETE
Helyi iparűzési adóról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében, a 4. § d) pontjában, valamint az 5. § c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozási tevékenységére terjed ki.
2. §
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az
adóalap 2 (Kettő) %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 5.000.- (Ötezer) Ft.
3. §
(1) Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát
veszti a helyi adókról szóló 6/2010. (III.03.) önkormányzati rendelet.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Rákócziújfalu, 2014. szeptember 24.
Papp János
polgármester
6. Napirend

Balogh Edith
jegyző
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Előterjesztés Alapító Okiratok módosítására
Papp János polgármester megkérdezi Jegyzőnőt, kívánja-e kiegészíteni az írásos
előterjesztését.
Balogh Edith jegyző elmondja, nem múlhat el testületi ülés az alapító okiratok
módosítása nélkül. A mostani módosítás a jogszabályi pontosításokról szól.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, a
bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az intézmények alapító
okiratainak módosításait.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatait.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
69/2014.(IX.24.) önkormányzati határozata
A Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést. Az alapító okirat módosítását, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyólag
elfogadja.
Az alapító okiratban foglalt változást a törzskönyvi nyilvántartásban át kell
vezetni.
Felelős:
Határidő:
Erről értesül:

Balogh Edith jegyző
a testületi döntést követő 15. nap
1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Magyar Államkincstár J.N.Sz. Megyei Igazgatósága
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
70/2014.(IX.24.) önkormányzati határozata
A Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést. Az alapító okirat módosítását, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyólag
elfogadja.
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Az alapító okiratban foglalt változást a törzskönyvi nyilvántartásban át kell
vezetni.
Felelős:
Határidő:
Erről értesül:

Balogh Edith jegyző
a testületi döntést követő 15. nap
1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Magyar Államkincstár J.N.Sz. Megyei Igazgatósága
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
71/2014.(IX.24.) önkormányzati határozata
A Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést. Az alapító okirat módosítását, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyólag
elfogadja.
Az alapító okiratban foglalt változást a törzskönyvi nyilvántartásban át kell
vezetni.
Felelős:
Határidő:
Erről értesül:

Balogh Edith jegyző
a testületi döntést követő 15. nap
1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Magyar Államkincstár J.N.Sz. Megyei Igazgatósága
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben

7. Egyéb napirend
7/1. Képviselő és bizottsági tagok munkájának megköszönése
Papp János polgármester megköszöni a képviselőknek és bizottsági tagoknak a 4
éves ciklusban végzet munkájukat. Nagyon büszke mindarra, amit 4 év alatt
megcsináltak Rákócziújfaluban.
Ezután Polgármester úr emléklapot ad át a képviselőknek és bizottsági tagoknak,
munkájuk elismeréseként.
7/2. Szavazatszámláló bizottság tagjairól
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Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző elmondja, a szavazatszámláló bizottság tagjait a képviselőtestület ez év február 12-én választotta meg. A helyi önkormányzati választásban a
hozzátartozó jelöltsége miatt, nem vehet részt néhány bizottsági tag, mivel ez
összeférhetetlen lenne.
Jegyzőnő a fentiek alapján Beke Lindával (rákócziújfalui lakos) javasolja a II.
szavazatszámláló bizottság tagjait kiegészíteni.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
72/2014.(IX.24.) önkormányzati határozat
Szavazatszámláló bizottság kiegészítéséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján
Rákócziújfalu 2. számú szavazókörének Szavazatszámláló Bizottságága Beke
Linda Rákócziújfalu, Rákóczi út 16. szám alatti lakost megválasztja.
Erről értesül:

1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Szavazatszámláló bizottság tagjai
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben

Papp János polgármester szünetet rendel el 14 óra 20 perckor. Szünet vége: 14
óra 40 perckor.

7/3.Polgármester bejelentése
Papp János polgármester bejelentést tesz a képviselő-testület előtt, hogy hétfő
reggel a Megyei Rendőrkapitányságra van beidézve a hulladékgazdálkodási
szabályok megsértése miatt kiszabott bírság és bűnügyi költség önkormányzati
kifizetése ügyében.
A képviselő-testület tudomásul veszi a bejelentést, határozatot nem hoz a
bejelentésről.
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7/4. Ajtó-Ablak Bau Kft. felajánlásáról
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:
A termelői bolt és piac építésének kivitelezője az Ajtó-Ablak Bau Kft. A beruházás
folyamán a Kft. térítésmentesen végezte el a homlokzati előtető helyreállítását, az
utcafronti kerítés megépítését, a zöldségbolt hátsó ajtajának cseréjét, és az ingatlan
előtti terület térkövezését. Az ingyenesen elvégzett munka, támogatásnak minősül,
melynek elfogadásáról a képviselő-testületnek határozatban kell döntenie.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolják.
Papp János polgármester ismerteti határozati javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
73/2014.(IX.24.) Önkormányzati határozat
Ajtó-Ablak Bau Kft. felajánlásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel
elfogadja az AJTÓ-ABLAK BAU Kft. (1123 Budapest, Bán út 1/B.) a határozat
melléklete szerinti megállapodásban tett felajánlást.
Erről értesül:

1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Ajtó Ablak Kft. ügyvezetője
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben

7/5. Óvodai Szülői Munkaközösség felajánlása
Papp János polgármester átadja a szót Balogh Edith jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző előadja, az óvodai Szülői Munkaközösség rendezvényei
alkalmával gyűjtést folytatott, az óvoda udvarán kiépítésre kerülő játék eszközökre.
Ahhoz, hogy az összeg felhasználásra kerüljön, első körben felajánlja az
önkormányzatnak. A felajánlás elfogadásáról a képviselő-testületnek határozattal kell
döntenie.
A napirendhez hozzászól Merena Lászlóné képviselő.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a felajánlás elfogadását.
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
74/2014.(IX.24.) Önkormányzati határozat
Óvodai Szülői Munkaközösség felajánlásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel
elfogadja Rákócziújfalui Mesevár Óvodai Szülői Munkaközösségének az 560
eFt, valamint a STADLER 200 eFt összegű készpénz felajánlását az óvoda
udvarán kültéri játékeszköz telepítésére.
A felajánlás céljának megvalósítási határideje: 2014. december 15.
Felelős:
Fehér Ágnes óvodavezető
Erről értesül:

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

7/6. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Papp János polgármester a napirend előterjesztésére felkéri Jegyzőnőt.
Balogh Edith jegyző elmondja, emlékeznek a képviselők, március hónapban
támogatási kérelmet nyújtottak be a Belügyminisztériumhoz. Sajnos 15 millió helyett
csak 4 millió támogatást kaptak, amiből a legsürgősebb tartozásokat sikerült
rendezni.
Amennyiben a képviselő-testület egyetért, ismét támogatási kérelmet nyújtanak be a
működőképesség megőrzése érdekében.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolják.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
75/2014.(IX.24.) Önkormányzati határozat
Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2)
bekezdés k) pontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásról szóló 7/2014.

12
(I.31.) BM. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján rendkívüli támogatás
igényel működőképességének megőrzéséhez.
Határidő:
Felelős:
Erről értesül:

2014. szeptember 30.
Papp János polgármester
Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető.
1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Magyar Államkincstár J.N.Sz. Megyei Igazgatósága
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben

7/7. Hitelek átütemezéséről
Papp János polgármester átadja a szót a jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző emlékezteti a képviselőket, hogy a szegedi Alföld Faktoring
Kft.-től fejlesztési hitelt vettek fel, melynek határideje ez év december 15-én jár le.
Javasolja a képviselő-testületnek a lejárati idő átütemezését.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság megtárgyalta és egyhangú döntéssel elfogadásra
javasolják.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
76/2014.(IX.24.) Önkormányzati határozat
Hitelek átütemezéséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi termelői
bolt és piac megvalósítására elnyert központi költségvetésből nyújtott
támogatás előfinanszírozása érdekében az Alföld Faktoring Pénzügyi
Szolgáltató Zrt-től (6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 21.) egyszer 6 millió
Ft (2014. október 15. lejáratú) és egyszer 14 millió Ft (2014. december 15-i
lejáratú hitelt vett igénybe.
A központi támogatás még nem érkezett meg az önkormányzathoz, így
szükséges a hitelek visszafizetési határidejének átütemezése 2015. december
15-re. A hitel átütemezéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint nincs szükség a
Kormány előzetes engedélyére.
Határidő:
2014. október 10.
Felelős:
Papp János polgármester
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Erről értesül:

1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Alföld Faktoring Kft. Szeged
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben

7/8. Polgármester jutalmazásáról
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, a
bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármestert, megköszönve a 4
évi áldozatos munkáját 1 havi munkabérnek megfelelő jutalomban részesítse.
Papp János polgármester megköszöni,
alpolgármestert a napirend levezetésére.

majd

felkéri

Merena

Lászlóné

Papp János Józsefné képviselő bejelenti érintettségét.
Merena Lászlóné alpolgármester elfogadja a bejelentést. Elmondja határozati
javaslatát, és szavazásra bocsátja elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadja az alábbi határozatot.
77/2014.(IX.24.) Önkormányzati határozat
Papp János Józsefné képviselő bejelentése
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Polgármester jutalmazásáról szóló napirend tárgyalásakor 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

Merena Lászlóné alpolgármester ismerteti határozati javaslatát Polgármester úr
jutalmazásával kapcsolatban, és szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadja az alábbi határozatot.
78/2014.(IX.24.) Önkormányzati határozat
Polgármester jutalmazásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papp János
polgármestert a 2010-2014. évi ciklusban az önkormányzati feladatok
végrehajtásáért 1 havi munkabérnek megfelelő jutalomban részesíti.
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Erről értesülnek:

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

7/9. Ifjúság Horgász Egyesület támogatásáról
Papp János polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy júliusban támogatási
kérelem érkezett a Horgász Egyesülettől. Akkor a képviselő-testület nem tudott
segíteni. Polgármester úr javasolja, hogy az október 3-ai horgászversenyt a
képviselő-testület 100.000.- Ft-al támogassa.
A képviselők egyetértenek a javaslattal, így Papp János polgármester szavazásra
bocsátja határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
79/2014.(IX.24.) Önkormányzati határozat
Ifjúság Horgász Egyesület támogatásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
költségvetése terhére az Ifjúság Horgász Egyesület (5084 Rákócziújfalu,
Táncsics út 10.) részére 100 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A támogatás biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert.
Határidő:
2014. október 1.
Felelős:
Papp János polgármester
Erről értesülnek:

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

7/10. Előterjesztés a településen lévő
szennyvízelvezetésének biztosítására

ellátatlan

ingatlanok

vízellátásának,

Papp János polgármester elmondja, hogy az önkormányzat területén beszedett
alapdíj összegét a koncessziós szerződés alapján a halaszthatatlan beruházási
munkák kivitelezésére fordítják. Felmérték az ellátatlan felhasználási helyeket,
melyet a beruházás keretében a szennyvíz hálózatra fogja csatlakoztatni a VCSM.
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Ezután határozati javaslatát szavazásra bocstája.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
80/2014.(IX.24.) önkormányzati határozat
A településen lévő ellátatlan ingatlanok vízellátásának, szennyvízelvezetésének
biztosítására, koncessziós díj terhére
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 hozta:
1. A hatályos jogszabályi előírások maradéktalan végrehajtása érdekében a
megszüntetésre került közkifolyók vonzáskörzetében az ellátatlan
felhasználási helyek közüzemi hálózatra történő csatlakoztatása a határozat 1.
számú mellékletében szereplő helyeken. A lakossági terhek növekedésének
elkerülése érdekében az előterjesztésben szereplő ellátatlan ingatlanok
közüzemi hálózatra történő csatlakoztatása a 2014. évben várható
koncessziós díj terhére kerül elvégzésre.
2. Rákócziújfalu Község Önkormányzata – tekintettel a Koncessziós
Szerződésre – megrendeli a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt.
Szolnok, gazdasági társaságtól, mint üzemeltetőtől a határozat 1. számú
mellékletében részletezett munkákat 2014. december 22-i végső teljesítési
határidővel. A kivitelezést és a műszaki átadás-átvételt követően a Víz- és
Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok az elvégzett munkákról számlát
bocsát ki, és a számlán végső fizetési határidőként 2014. december 31-ét
jelöli meg. 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 Papp János
polgármestert az 1. pontban foglalt munkákra vonatkozó vállalkozási
szerződés aláírására.
Határidő:
Szerződéskötésre 2014. október 10.
Felelős:
Papp János polgármester
Erről értesülnek:

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

80/2014.(IX.24.) önkormányzati határozat 1. sz. melléklete:
Rákócziújfalu község közigazgatási területén lévő ellátatlan ingatlanok vízellátása
biztosításának költsége:

16

Sorszám:

Felhasználási hely
A vízellátás biztosításnak
megnevezése:
költsége:
Rákócziújfalu
1.
Petőfi út 33.
196.833.- + ÁFA
2.
Petőfi út 35.
196.833.- + ÁFA
3.
Petőfi út 37.
196.833.- + ÁFA
4.
Petőfi út 60.
105.987.- + ÁFA
5.
Fő út 22.
105.987.- + ÁFA
6.
Táncsics út 34.
105.987.- + ÁFA
7.
Dózsa út 12.
151.410.- + ÁFA
8.
Dózsa út 34.
105.410.- + ÁFA
9.
Béke út 3.
166.551.- + ÁFA
10.
Varsányi út 18.
136.269.- + ÁFA
Rákócziújfalu község közigazgatási területén lévő ellátatlan ingatlan
szennyvízelvezetés biztosításának költsége:
1.
Rákóczi út 36.
90.846.- +ÁFA
Összesen:
1.558.946.- + ÁFA

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

Rákócziújfalu, 2014. szeptember 24.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

