JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 10-én megtartott
képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak:

Papp János polgármester, Fenyves Györgyné, Demeter János,
Merena Lászlóné, Papp János Józsefné képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Szentiványi Zoltán

Papp János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, Szentiványi Zoltánt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, és megnyitja a mai testületi
ülést.
Napirendi pontok elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a mai napon tárgyalandó napirendi
pontokra, és kéri a képviselőket, fogadják el javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
29/2013.(IV.10.) sz. önkormányzati határozat
Napirendi pontok elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat képviselő-testülete a mai testületi ülésen
az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1. Napirend – Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás feladatainak
megtárgyalása
2. Napirend – Humán Segítő Nonprofit Kft. projektjének megtárgyalása
3. Egyéb napirend
Erről értesülnek:

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

1. Napirend
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás feladatainak megtárgyalása
Papp János polgármester emlékezteti a képviselőket arra, már tárgyaltak arról,
hogy a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásból ki kellene lépni, mert több probléma
merült fel a szociális feladatok ellátása során és az anyagiak terén is. Polgármester
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úr véleménye szerint a szociális ellátó rendszert új alapokra kell helyezni, mivel maga
a feladatrendszer is megváltozott.
Polgármester úr előterjeszti határozati javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
30/2013.(IV.10.) sz. önkormányzati határozat
Szociális feladatok ellátásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. június 30.
napjától nem kívánja a jelenleg érvényben lévő Rákóczifalvával kötött,
szociális Mikrotérségi Társulásban a tagságát fenntartani.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, helyben
2. Rákóczifalva Gesztortelepülés
3. Humán Segítő Nonprofit Kft., Heves
4. J.N.SZ. Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala
5. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
6. Irattár

2. Napirend
Humán Segítő Nonprofit Kft. projektjének megtárgyalása
Papp János polgármester elmondja, a képviselők az elmúlt testületi üléseken
megismerték a Humán Segítő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és a szervezet céljait.
A testület határozott arról, hogy amíg a Kft. Rákócziújfaluban felépíti a bentlakásos
szociális épületet, addig a régi Öregek Napközi Otthonának épületét - bizonyos
feltételek mellett - bérbe adja a Kft-nek, hogy a szociális feladatok elláthassa.
A napirendi ponthoz hozzászólnak Merena Lászlóné és Fenyves Györgyné
képviselők.
Papp János polgármester ismerteti a képviselőkkel határozati javaslatait, majd
egyenként szavazásra bocsátja azokat.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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31/2013. (IV. 10.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat kötelező szociális alapszolgáltatási
feladatainak átadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1.
napjától a Humán Segítő Nonprofit Kft-nek, mint szakmai befektetőnek kívánja
átadni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény rendelkezéseiben meghatározott – étkeztetés, házi segítségnyújtás és
családsegítés - kötelező szociális alapszolgáltatási feladatait.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Humán Segítő Nonprofit Kft-vel
kötendő ellátási szerződés előkészítésére.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, helyben
2. Humán Segítő Nonprofit Kft., Heves
3. J.N.SZ. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
4. Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
32/2013. (IV. 10.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat idősek, fogyatékosok és demens betegek
nappali ellátásának támogatása tárgyában
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Humán
Segítő Nonprofit Kft. szándéknyilatkozatában foglaltak szerinti idősek,
fogyatékosok és demens betegek nappali ellátását.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, helyben
2. Humán Segítő Nonprofit Kft., Heves
3. J.N.SZ. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
4. Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4

33/2013. (IV. 10.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatának aláírásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Humán Segítő Nonprofit Kft. szándéknyilatkozatában
foglalt idősek, fogyatékosok és demens betegek nappali ellátására vonatkozó
önkormányzati hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, helyben
2. Humán Segítő Nonprofit Kft., Heves
3. J.N.SZ. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
4. Irattár

3. Egyéb napirend
Tájékoztató jegyzői pályázatokról, jegyzői állás betöltéséről
Papp János polgármester előadja, a jegyzői álláshelyre 5 pályázat érkezett. A
képviselőknek lehetősége volt átnézni a pályázatokat.
A napirendhez hozzászólnak Papp János Józsefné, Fenyves Györgyné, és
Merena Lászlóné képviselők.
Papp János polgármester - a képviselők véleményét, és a 38 év jegyzői gyakorlatot
figyelembe véve -, Balogh Edith pályázót választja ki Rákócziújfalu jegyzőjének.
Polgármester úr tájékoztatja a képviselőket, hogy Balogh Edith jegyző 2013. április
16-tól, 4 órában fogja ellátni jegyzői feladatokat.

Papp János polgármester megköszöni a képviselőknek a munkát és bezárja a mai
testületi ülést.
Rákócziújfalu, 2013. április 10.

Papp János
polgármester

