JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. augusztus 6-án 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, Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető

Papp János polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja a mai testületi ülést.

Napirendi pontok elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok
módosítására, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, módosítás nélkül az alábbiak
szerint elfogad:
1. Napirend
Tájékoztató két ülés között eltelt eseményekről. Előterjesztő: Papp János
polgármester
2. Napirend
Esélyegyenlőségi Terv megtárgyalása. Előterjesztő: Papp János polgármester
3. Napirend
Előterjesztés az önkormányzati költségvetés végrehajtási szabályairól. Előterjesztő:
Balogh Edith jegyző
4. Napirend
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
5. Napirend
Előterjesztés az önkormányzati lakásrendelet módosításáról Előterjesztő: Varga
József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke
6. Napriend
Előterjesztés a „Tanyafejlesztési Program” pályázat benyújtásáról (szóbeli).
Előterjesztő: Papp János polgármester
7. Napirend
Tájékoztató Rákócziújfalu szilárd hulladék rendszeres elszállítása ügyében indult
közbeszerzési eljárásról. Előterjesztő: Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és
Oktatási Bizottság elnöke
8. Napirend
Előterjesztés Alapító Okiratok módosításáról. Előterjesztő: Balogh Edith jegyző
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9. Napirend
Tájékoztatás a szociális ellátásra kötött szerződés végrehajtásról
Előterjesztő: Fenyves Györgyné – Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
10. Napirend
Előterjesztés önkormányzati ingatlan értékesítéséről (szóbeli)
Előterjesztő: Papp János polgármester
11. Egyéb napirend

1. Napirend
Tájékoztató két ülés között történt eseményekről
Papp János polgármester az alábbiakról tájékoztatást:
- Sikerült a Tiszához vezető lejáró és parkoló takarítását megoldani. Folyamatosan
tisztítják a parkolóhelyet és a partszakaszt.
- A rekultiváció munkálatai is folyamatosak. Az út két oldalára árkokat készítettek.
- Beke Linda, 2013. augusztus 31-el a Vállalkozók Házában lévő „Büfé” bérleményét
megszünteti. Egyenlőre a Húsbolt üzemeltetője átveszi a Büfé működtetését.
Polgármester úr tájékoztatja a képviselőket, hogy ide tervezi a fedett piac
megépítését, melyen termelői árukat lehet árusítani. Erről az 5. napirendnél még
részletesebb tájékoztatást ad. Szeretné, ha itt egy kis étterem is nyílna, mely
teljesen más funkciót töltene be, mint az eddigi Büfé.
- Még mindig nagyon sok a kintlévősége az önkormányzatnak. Felkéri Jegyzőnőt,
tartsa meg tájékoztatását.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy elkészült az adóbevételekről az ellenőrzési
jegyzőkönyv. Az adóból származó kintlévőség: 18.911 eFt. Ebből a gépjármű adó:
14.100 eFt, az iparűzési adótartozás: 2.800 eFt. A behajtásokra történtek
intézkedések, de ezek nem voltak hatékonyak. Ígéretet tesz arra, hogy a
közeljövőben egységes behajtást fog foganatosítani. Sajnos a hátralékok némelyike
már nem behajtható, az elévülés miatt. Egyeztetni fog a tartozókkal, és talán
részletfizetéssel némi összeget sikerül behajtani.
Papp János polgármester kéri a képviselőket, fogadják el a tájékoztatását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
62/2013. (VIII.06.) önkormányzati határozat
Két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Papp
János polgármester tájékoztatását a két ülés között törtért eseményekről.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Pénzügyi vezető, helyben
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár
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2. Napirend
Esélyegyenlőségi Terv megtárgyalása
Papp János polgármester elmondja, hogy elkészült az önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programja. Ez nagyon fontos volt, hiszen a pályázatok
benyújtásánál már elengedhetetlen feltétel a program megléte. Az anyagot
mindenkinek kiküldte, és a bizottságok megtárgyalták.
Fenyves Györgyné – Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke – elmondja, hogy
részletesen áttárgyalták az Esélyegyenlőségi Programot. A bizottsági ülésen több
Rákócziújfalui szervezet vezetője is részt vett. Egyes részeket módosítottak.
Természetesen a Programot 2 évente felül fogják vizsgálni. A bizottság a
módosítással együtt egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – előadja, hogy ők
is tárgyalták a napirendet. Meghallgatták a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökének tájékoztatását, és egyhangúlag, szintén javasolják elfogadni az
Esélyegyenlőségi Programot.
A képviselők részéről nem érkezik kérdés, így Papp János polgármester
szavazásra bocsátja a Program elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
63/2013.(VIII.06) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu
Községi
Önkormányzatának
Programjáról

Helyi

Esélyegyenlőségi

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e
határozat melléklete szerint az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
A Program végrehajtása érdekében az alábbi feladatokat határozza meg:
1.) A Képviselő-testület az éves költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolóval egyidőben áttekinti az intézkedési tervben foglaltak
végrehajtásának pénzügyi helyzetét.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Határidő: Minden év április 30-ig
2.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program időarányos végrehajtását és a Program
felülvizsgálatát a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Határidő: 2015. június 30-ig
3.) A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a Polgármesteri Hivatalban, a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár épületében tanulmányozható módom
el kell helyezni,
valamint az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Határidő: 2013. augusztus 10-ig
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4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Edith jegyzőt, hogy az
elfogadott
Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a Türr István Képző és
Kutató Intézet (1054 Budapest, Széchenyi út 14) számára.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Határidő: 2013. augusztus 12.
Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Képző és Kutató Intézet Budapest
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár

3. Napirend
Előterjesztés az önkormányzati költségvetés végrehajtási szabályairól
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző az alábbiakkal egészíti ki írásos előterjesztését: A költségvetés
végrehajtási
szabályairól
szóló
rendelet
tulajdonképpen
útmutató
az
intézményvezetőknek. Abban segít, hogy az elfogadott 2013. évi költségvetés
szabályszerűen legyen végrehajtva.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – előadja, a
bizottság áttanulmányozta a kiküldött írásbeli anyagot, majd egyhangúlag
elfogadásra javasolja a költségvetés végrehajtási szabályairól szóló rendelettervezetet.
Merena Lászlóné alpolgármester köszönetet mond Balogh Edith jegyzőnek, az
írásbeli előterjesztések, a határozat-, és rendelet-tervezetek elkészítéséért.
Papp János polgármester és a képviselők is megköszönik Balogh Edith jegyző
pontos, precíz munkáját.
Majd Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet, mely
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.(VIII.06.) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzati költségvetés végrehajtási szabályairól
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4. Napirend
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző elmondja, a képviselő-testület elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Az 1. sz. mellékletében a hatásköröket is meghatározta.
Az új lakásrendelet elfogadásával a képviselő-testület a hatáskörök átvezetéséről
rendelkezik.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, a
bizottság tárgyalta a napirendet, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal, és az írásos előterjesztéssel.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzati tulajdonú lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet, mely
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(VIII.06.) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről

5. Napirend
Előterjesztés az önkormányzati lakásrendelet módosításáról
Papp János polgármester előadja, hogy a Szolnoki Remondissal kötött
hulladékszállítási szerződés azt is eredményezte, hogy a jelenleg hatályban lévő
hulladékszállítási rendeletet módosítani kell.
Már a költségvetésnél is tárgyaltak arról, hogy a 70 éven felüliektől meg kell vonni a
szemétszállítással összefüggő kedvezményt.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
költségvetés tárgyalásakor és most is elfogadásra javasolják a kedvezmény
megvonását a képviselő-testületnek. A bizottság egyhangúlag egyetért a rendelet
módosításával.
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Papp János polgármester szavazásra bocsátja a módosító rendelet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet, mely
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013.(VIII.06.) önkormányzati RENDELETE
a Szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybe vételéről szóló
6/2012.(IV.11.) rendelet módosításáról

6. Napirend
Előterjesztés a „Tanyafejlesztési Program” pályázat benyújtásáról
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket a „Tanyafejlesztési Program”
részleteiről. A pályázaton 53 millió forintot lehet nyerni, melyet a piac kiépítésére és
ott a tanyai termékek értékesítésére fognak felhasználni.
Polgármester úr megmutatja a Felszabadulás úton, a Művelődési Ház mögé tervezett
piacról készített tervrajzokat. Elmondja, hogy a parkolót is kiépítik. Az egész elég
nagy munka lesz, hiszen a fedett rész a Vállalkozók Házában, a Büfé helyén lesz
kiépítve.
Balogh Edith jegyző azzal egészíti ki, hogy az előkészítés költsége is beépíthető a
pályázati pénzbe, melyet megnyerhet az önkormányzat és 25% előleget lehet kérni
rá.
A napirendhez hozzászól Merena Lászlóné alpolgármester.
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.
64/2013.(VIII.06) önkormányzati határozat
Termelői bolt és piac megvalósítására pályázat benyújtásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Rákócziújfalu
Község Termelői Bolt és Piac Létesítéséről” című pályázatra vonatkozó, a
környező 13 településsel kötött konzorciumi megállapodást e határozat
melléklete szerint elfogadja, melynek keretében pályázatot nyújt be a TP-2013
kódszámú, a Vidékfejlesztési Minisztérium által az alföldi tanyástérségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztése
támogatáson belül az 1. részcélra, a tanyai termékek piacra jutásának
elősegítésére:
1/b a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi
termelői piacok létesítésére, fejlesztésére,
1/c tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére,
fejlesztésére
1/d a tanyai termékek feltárására.
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A beruházás bruttó összköltsége: bruttó 53.187.456.- Ft.
A beruházás megvalósításához szükséges bruttó 5.318.746.- Ft önerőt
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetéséből,
a tartalékalap terhére biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja Papp János polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. augusztus 7.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

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

7. Napirend
Tájékoztató Rákócziújfalu szilárd hulladék rendszeres elszállítása ügyében
indult közbeszerzési eljárásról
Papp János polgármester felkéri a napirend előterjesztőjét a képviselők
tájékoztatására.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - előadja, hogy a
bizottság júliusban elkészítette „Rákócziújfalu község közigazgatási területén belül
települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására” indított közbeszerzési eljárásról
a bírálati jegyzőkönyvet. Az ajánlattételi felhívásra csak a Szolnok Remondis Zrt-től
érkezett ajánlat. A bizottság hiánypótlást kért. A beérkezést követően elfogadta a
Remondis ajánlatát.
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az aláírt szerződés
megérkezett a polgármesteri hivatalba. A szerződés 5. pontja – Jegyzőnőnek
köszönhetően – nagyon kedvező feltételeket biztosít az önkormányzat részére.
Polgármester úr kéri a képviselőket, hogy fogadják el a tájékoztatást.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
65/2013.(VIII.06) önkormányzati határozat
Tájékoztató a Rákócziújfalu szilárd hulladék rendszeres elszállítása ügyében
indult közbeszerzési eljárásról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
Rákócziújfalu szilárd hulladék rendszeres elszállítása ügyében indult
közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatót.
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Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság, szóban
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár

8. Napirend
Előterjesztés Alapító Okiratok módosításáról
Papp János polgármester átadja a szót a napirend előterjesztőjének.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület elfogadta intézményeinek
alapító okiratait. A Magyar Államkincstár azonban hiánypótlást kért. Ennek
megfelelően elkészítette újból az alapító okiratok módosításait, és az egységes
szerkezetbe foglalást is.
Jegyzőnő kéri, hogy az írásos előterjesztését tárgyalja meg, és fogadja el a
képviselő-testület.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság a napirend megtárgyalása után, egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek az alapító okiratok módosításáról szóló határozattervezeteket.
A képviselők részéről nem érkezik kérdés, így Papp János polgármester egyenként
szavazásra bocsátja a határozat-tervezeteket.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
66/2013.(VIII.06) önkormányzati határozat
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
szerkezetbe foglalásáról

módosításáról

és

egységes

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

2013. augusztus 31.
Balogh Edith jegyző

Erről értesülnek:

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

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
67/2013.(VIII.06) önkormányzati határozat
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat által
fenntartott Mesevár Óvoda Alapító Okiratát az e határozat melléklete szerinti
módosító okirattal módosítja, valamint szintén e határozat melléklete szerinti
egységes Alapító Okiratot elfogadja.
A képviselő-testület a Mesevár Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról szóló
20/2011.(II.01.), 46/2013.(V.29.) és az Alapító Okirat egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 21/2011.(II.01.), önkormányzati határozatokat hatályon kívül
helyezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott okiratokat a Magyar
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2013. augusztus 31.
Balogh Edith jegyző

Erről értesülnek:

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

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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68/2013.(VIII.06) önkormányzati határozat
Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat által
fenntartott Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratát az e
határozat melléklete szerinti módosító okirattal módosítja, valamint szintén e
határozat melléklete szerinti egységes Alapító Okiratot elfogadja.
A képviselő-testület a Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának
elfogadásáról szóló 112/2009.(VII.09.), és a 47/2013.(V.29.) önkormányzati
határozatokat hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott okiratokat a Magyar
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2013. augusztus 31.
Balogh Edith jegyző

Erről értesülnek:

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

9. Napirend
Tájékoztatás a szociális ellátásra kötött szerződés végrehajtásról
Papp János polgármester felkéri, a Bizottsági elnököt terjessze elő a napirendet.
Fenyves Györgyné – Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke – elmondja, hogy
bizottsági ülésre meghívták a Humán Nonprofit Kft. képviselőit és meghallgatták
őket. A Kft. ígéretet tett, hogy jövőre biztosítja szociális feladatok ellátását, és addig
az ehhez szükséges feltételek megteremti Rákócziújfaluban.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság tagjai a napirenddel kapcsolatban meghallgatta, és egyhangúlag elfogadta
Fenyves Györgyné – Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének tájékoztatását.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja az írásban kiküldött határozattervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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69/2013.(VIII.06) önkormányzati határozat
A szociális alapfeladatok ellátásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális feladatok ellátásáról szóló 1993. évi III. törvény 90. §
(2) bekezdésé alapján a szociális alapellátási feladatok közül a szociális
étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását 2014. január
1-jétől ellátási szerződés alapján biztosítja, így e feladatokat a Rákóczifalvai
Szociális Mikrotérségi Társulásnál megszünteti.
A családsegítés feladatát Rákócziújfalu Község Önkormányzata továbbra is a
Rákóczifalvai Szociális Mikrotérségi Társulás keretein belül kívánja ellátni.
A Képviselő-testület kezdeményezi a
szerinti módosítását.

Társulási Megállapodások fentiek

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a szociális feladatok ellátásáról
szóló 30/2013.(IV.10.) önkormányzati határozatát.
Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Többcélú Kistérségi Társulás, Szolnok
3.) Szociális Mikrotérségi Társulás, Rákóczifalva
4.) Humán Segítő Nonprofit Kft., Heves
5.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
6.) Irattár

10. Napirend
Előterjesztés önkormányzati ingatlan értékesítéséről
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő, Tálaló konyhát (Rákócziújfalu, Petőfi út 19-21.) szeretné
megvásárolni a Humán Segítő Nonprofit Kft. A szociális feladatok ellátása mellett az
étkeztetést is szeretné biztosítani, nemcsak a gyermekek, hanem a lakosság
számára is.
Polgármester úr elmondja, hogy az étkeztetés az önkormányzat kötelezően
ellátandó feladati közé tartozik, melyet eddig külső szállító látott el, és a konyha,
csak tálalókonyhaként funkcionált.
A napirendhez hozzászólnak Merena Lászlóné, Papp János Józsefné képviselők.
Papp János polgármester összefoglalja 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.
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70/2013.(VIII.06) önkormányzati határozat
Felhatalmazás ingatlan értékesítésének tárgyalására
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Papp János polgármestert, hogy a tulajdonában lévő Rákócziújfalu, Petőfi u.
19-21. sz. Tálalókonyha értékesítéséről tárgyalásokat folytasson, utólagos
beszámolás mellett.
Erről értesülnek:

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

11. Egyéb napirend
Polgármesteri tájékoztató
Papp János polgármester az alábbiakról ad tájékoztatást:
- A diák munkaprogram jól működik. Jelenleg 15 főnek tudnak biztosítani munkát. Így
többek között - Jegyzőnő javaslatára - elkészítik az intézmények leltárát.
- Még nem döntöttek a vis maior pályázatról, várják, hogy értesítést kapjanak a
nyertességről.
- Polgármester úr nagyon örül annak, hogy az elmúlt években, a lakosságszám
Rákócziújfaluban 2138 lett, majdnem 100 fővel gyarapodott a község.
- Ezen a héten Boldog István kormánybiztos az utakkal kapcsolatban tájékoztatást
ad, melyen Polgármester úr is részt fog venni. Rákócziújfalui Hámán K. úttal
kapcsolatban szeretne kérdéseket feltenni és válaszokat kapni.
A tájékoztatóval kapcsolatban a képviselő-testület nem hoz határozatot.

Képviselői kérdés szemétszállítással kapcsolatban
Papp János polgármester – Merena Lászlóné alpolgármester kérdésére – az
alábbiakat válaszolja:
Nemcsak a nyugdíjasoknak van problémájuk a heti hulladékszállítással és a kukát
nagyságával, hanem majdnem minden Rákócziújfalui lakosnak. Úgy tudja, hogy a
közeljövőben változásokat tervez a Remondis. Úgy próbálják korrigálni, hogy nem
kukánként lesz a fizetés, hanem tömegre és ezt majd kód leolvasással fogják
megoldani. Polgármester úr megígéri, hogy gondolkodni fog a lehetőségeken és
tovább tárgyalják majd ezt a kérdést.
A szemétszállítással kapcsolatban nem hoz határozatot a képviselő-testület.
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Augusztus 20-ai ünnepségről
Papp János polgármester – Fenyves Györgyné képviselő kérdésére – elmondja,
hogy konkrét dolgokat még nem tud az augusztus 20-ai ünnepséggel kapcsolatban,
csak annyit, hogy Bartus Gábor – a Művelődési Ház vezetője – már szervezi a
programokat.
A képviselő-testület nem hoz határozatot a tájékoztatóval kapcsolatban.

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

Rákócziújfalu, 2013. augusztus 6.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

