JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 28-án megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,
Papp János Józsefné, Nagy Ferenc, Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Fehér Ágnes – óvodavezető, Zentai
Erzsébet – iskolaigazgató, Szolnoki Rendőrkapitányság részéről:
Szabó Zoltán r.alezredes, Cserényi Iván r.fhdgy, Sűrű Dezső
őrsparancsnok, Cutean Elvis r.főtörzsm., Családsegítő részéről:
Sólyom Vilmosné, Olasz Anita, Rákócziújfalui Polgárőrség
részéről: Fenyves György

Papp János polgármester üdvözli a Szolnoki Rendőrkapitányság képviselőit, a
megjelent intézményvezetőket, a képviselőket. Megállapítja, a képviselő-testület
határozatképes, és megnyitja a mai testületi ülést.
Napirendi pont elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok
módosítására, majd szavazásra bocsátja elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
32/2014.(V.28 önkormányzati határozat
Napirendi pontokról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Napirend - Beszámoló a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
és Sűrű Dezső r.alezredes kinevezéséről
2. Napirend - Beszámoló a gyermek és ifjúságvédelmi, gyámügyi
tevékenységről
3. Napirend - Előterjesztés az önkormányzat 2013. évben lefolytatott
közbeszerzési eljárásokról szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról
4. Napirend - Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési
tevének jóváhagyásáról
5. Napirend – Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet
módosítására
6. Egyéb napirend
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár
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1. Napirend
Beszámoló a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Dezső r.alezredes kinevezéséről

és

Sűrű

Papp János polgármester külön köszönti Szabó Zoltán r.alezredest, a szolnoki
rendőrkapitányság vezetőjét, a megjelent Rendőrőrsparancsnokokat, a körzeti
megbízottat és felkéri a napirend előterjesztésére.
Szabó Zoltán r.alezredes elmondja, hogy Sűrű Dezső r.alezredest - aki jelenleg a
tiszaföldvári rendőrőrs megbízott vezetője -, 2014. augusztus 1-jétől a rendőrőrs
vezetőjének, parancsnokának fogják kinevezni.
Sűrű Dezső r.alezredes tájékoztatja a képviselőket hivatásos állományban eltöltött
életpályájáról.
Ezután Szabó Zoltán r.alezredes elmondja, hogy a beszámolóban látszik, lassan
csökken
a
bűncselekmények
száma,
így
biztonságosabban
élhetnek
Rákócziújfaluban. Igyekeznek mindenhol helyt állni, nincs olyan nap, hogy ne legyen
szolgálat Rákócziújfaluban, hiszen a Szolnoki Rendőrkapitányság nem hagyja
magára a rendőrőrsöket. Ha valami gond van, érkezik a segítség Szolnokról,
Martfűről, Tiszaföldvárról. Ezt azért tudják megoldani, mert 1/24 órás támogatást
kaptak a közrend fenntartására készenléti rendőrök érkeztek, akik hetente váltják
egymást. Itt a nyári szünet, szeretnék biztonságosabbá tenni a gyermekek számára.
A megelőzés nemcsak önkormányzati, rendőri feladat, a szülőnek, és a szórakozó
hely tulajdonos felelőssége is a rend fenntartása, a fiatalok felügyelete.
Köszöni a támogatást az önkormányzatnak, a Rákócziújfalui Polgárőrségnek, a
lakosoknak, hiszen ezeket az eredményeket együtt érték el.
Szabó Zoltán r.alezredes meghívja a képviselő-testületet 2014. 06. 5-7-ig tartó
zsarunapokra, melyet a szolnoki Aba-novák téren tartanak.
Papp János polgármester megköszöni a tájékoztatást és az írásos anyagot.
Elmondja, hogy valóban napi szinten tartják a személyi kontaktust, így minden
esetben rögtön kapnak segítséget.
Javaslatot tesz a beszámoló elfogadására, és Sűrű Dezső r.alezredes kinevezésével
kapcsolatban.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
33/2014.(V.28 önkormányzati határozat
Rákócziújfalu község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Szolnoki Rendőrkapitányság, a Tiszaföldvári és a Martfűi
Rendőrőrsök beszámolóját Rákócziújfalu község közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az azzal kapcsolatos
feladatokról.
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Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Szolnoki Rendőrkapitányság, Tiszaföldvár Rendőrőrs,
Martfűi Rendőrőrs
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.
34/2014.(V.28 önkormányzati határozat
Sűrű Dezső r.alezredes kinevezéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Sűrű Dezső
r.alezeredes 2014. augusztus 01-től történő őrsparancsnoki kinevezésével.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Szolnoki Rendőrkapitányság, Tiszaföldvár Rendőrőrs,
Martfűi Rendőrőrs
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

A Szolnoki Rendőrkapitányság képviselői Szabó Zoltán r.alezredes, Cserényi Iván
r.fhdgy, Sűrű Dezső őrsparancsnok, Cutean Elvis r.főtörzsm. elköszön a képviselőtestülettől.

Papp János polgármester szünetet rendel el, amíg kikíséri a vendégeket.
14 óra 35 perckor a képviselő-testület Rákócziújfalui Polgárőrség beszámolójával
folytatja tovább az ülést.
Polgármester úr átadja a szót a Polgárőrség képviselőjének.
Fenyves György – polgárőr – az írásos beszámolóját kiegészíti azzal, hogy Pusztai
Ferenc – polgárőrség vezetőjét – a Megyei Lovas Polgárőrség vezetőjének kérték
fel, melyet elfogadott.
Merena Lászlóné alpolgármester megköszöni a Polgárőrségnek
rendezvényein nyújtott segítséget és a tisztességes munkájukat.

a

falu

Papp János polgármester gratulál a Pusztai Ferenc kinevezéséhez.
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.
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35/2014.(V.28 önkormányzati határozat
Községi Polgárőrség beszámolójának elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta Rákócziújfalu Községi Polgárőrség beszámolóját a 2013. évben
végzett munkájáról
Erről értesülnek:

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

2. Napirend
Beszámoló a gyermek és ifjúságvédelmi, gyámügyi tevékenységről
Papp János polgármester átadja a szót a Jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző írásos beszámolóját az alábbiakkal egészíti ki:
Évente kötelező beszámolót készíteni a gyermekvédelmi tevékenységről, de nem
tekintjük rutinszerű feladatnak, mert nagyon sokrétű. Bizottsági ülésen tárgyalták a
napirendet és megállapították, hogy a veszélyeztettség oka az alacsony anyagi
háttér, és a munkanélküliség. Az önkormányzat igyekszik tenni azért, hogy
munkahelyet teremtsen. Az EU-s programok keretében beadott pályázatok
segítségével több vállalkozónak is lesz lehetősége arra, hogy munkát tudjon
biztosítani az embereknek.
A jelzőrendszer jól működik. A beszámoló elfogadását javasolja a képviselőtestületnek, a családsegítők erőfeszített munkáját megköszönve, a nagyon nehéz és
sokrétű feladat ellátásáért.
Fenyves Györgyné – Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság is elfogadta a beszámolókat.
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.
36/2014.(V.28 önkormányzati határozat
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §.(6)
bekezdésében rögzített szabályozásnak eleget téve megtárgyalta a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót,
melyet jóváhagyólag elfogad.
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki az e területen
dolgozók munkájáért.
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Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
2. Valamennyi Képviselő, Helyben
3. Polgármesteri Hivatal, Helyben
4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti
és Szociális Szolgáltató Központ, Helyben
5. Szolnok Járási Gyámhivatal

3. Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2013. évben lefolytatott
eljárásokról szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról

közbeszerzési

Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére
Balogh Edith jegyző körbe adja az előterjesztés mellékletét képező statisztikai
összegzésről szóló táblázatot, majd elmondja, hogy a május 31-ig kell megküldeni a
közbeszerzési hatóságnak.
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.
37/2014.(V.28 önkormányzati határozat
Az Önkormányzat által 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló
éves statisztikai összegzés elfogadásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá a
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.)
NFM rendelet alapján, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 31. §-ra az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzések statisztikai
összegzését e határozat melléklete szerint elfogadja.
Erről értesülnek:

1./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2./ Valamennyi Képviselő, Helyben
3./ Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal, Helyben
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4. Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tevének jóváhagyásáról
Papp János polgármester átadja a szót a Jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben az évben a szűkös
költségvetés miatt nem terveznek közbeszerzést, de a jogszabályi előírásnak
megfelelően a tervet szükséges készíteni. Amennyiben mégis lesz közbeszerzési
eljárás ebben az évben, a testület elé fogja terjeszteni.
Papp János polgármester kéri a képviselőket, hogy fogadják el határozati
javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
38/2014.(V.28 önkormányzati határozat
Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra, az
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét e határozat melléklete szerint
határozza meg.
Erről értesülnek:

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

5. Napirend
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosítására
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy a köztemetőről és a temetkezésről szóló
rendeletet az előzőt testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület. A hatályon kívül
helyezésnél hiba történt, ezt javítják ezzel a módosítással.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-módosítás elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a rendelet-módosítást.
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Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014.(V.28.) önkormányzati RENDELETE
a köztemetőről és a temetkezésről szóló 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a köztemetőről és a temetkezésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 8. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztemető
fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló 4/2012. (V.11.) önkormányzati rendelet.”
2. §
(1) Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
Rákócziújfalu, 2014. május 28.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

6. Egyéb napirend
Óvoda kérelme nyári zárva tartással kapcsolatban
Papp János polgármester felolvassa a Mesevár Óvoda vezetőjének kérelmét a
nyári zárva tartás időpontjával kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről nem érkezik módosító javaslat, így Papp János
polgármester szavazásra bocsátja 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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39/2014.(V.28 önkormányzati határozat
Óvodai nyári zárva tartásról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2014. nyarán július 28-tól augusztus
22-ig zárva legyen.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ Mesevár Óvoda vezetője, helyben
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben

Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 42/A. sz. alatti önkormányzati telekről
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Rákócziújfalu,
Táncsics M. u. 42/A. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonban lévő telekre két
vásárlási igény is érkezett.
Az egyik Juhász Sándortól, aki 7-8 éve rendbe tartja, mivel a szülei háza mellett van
ez az üres ingatlan. A másik kérelmet Kiss Gábor nyújtotta be.
A napirendhez hozzászólnak: Papp János Józsefné, Merena Lászlóné, Fenyves
Györgyné képviselők.
Papp János polgármester javasolja, hogy a hatályban lévő testületi határozat
alapján 600.- Ft/m2 áron értékesítsék annak a vevőnek, aki több készpénzt ad érte.
Szavazásra bocsátja határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
40/2014.(V.28 önkormányzati határozat
Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 42/A. önkormányzati telek értékesítéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki
a tulajdonában lévő Rákócziújfalu, Táncsics M. út 42/A. számú, 65/2 hrszú
ingatlanát, 600.- Ft/m2 áron.
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, helyben
2./ Juhász Sándor, és Kiss Gábor kérelmezők
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, Helyben
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Közoktatási intézményvezetők tájékoztatása, meghívása
Zentai Erzsébet iskolaigazgató köszöni a képviselő-testület támogatását, az
iskolaigazgatói pályázatával kapcsolatban. Köszöni az egész évi együttműködést.
A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakkal kapcsolatban a polgármesteri hivatal
segítséget kéri, a szülő nyilatkozat bekéréséhez.
Fehér Ágnes óvodavezető szeretettel meghívja a képviselő-testület tagjait a 2014.
június 6-án tartandó óvodások ballagására, és pünkösdi ünnepségre.
A képviselő-testület a tájékoztatóval kapcsolatban nem hoz határozatot.

Tájékoztatás önkormányzati bérlemények tatozásairól
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy még mindig sok
a kint lévő tartozás az önkormányzati bérlemények és lakásokkal kapcsolatban. A
többszöri felszólítások ellenére sem hajlandók egyes bérlők fizetni.
A Hel-Kla-Már Kft-nek a 680.000.- Ft-os tartozása miatt – a szerződés értelmében –,
azonnali hatállyal felmondott.
A napirendhez hozzászólnak: Nagy Ferenc, Merena Lászlóné, Papp János
Józsefné képviselők. A képviselő-testület egyetért az azonnali hatályú felmondással.
Balogh Edith jegyző javasolja, hogy termelői húsboltként üzemeltessék tovább a
húsboltot. Beszállítónak javasolja a Törökszentmiklósi Surjányi Hús Kft.-t.
A büfé termelői boltként történő üzemeltetésére, javasolja, keressék meg a
Rákóczifalvai Sütőüzem vezetőjét.
A képviselő-testület egyetért a javaslatokkal és felkéri Papp János polgármestert, a
piac felkutatásával.

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

Rákócziújfalu, 2014. május 28.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

