JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 29-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

Papp János polgármester üdvözli a képviselőket, és a vendégeket. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes, és megnyitja a mai testületi ülést.
Napirendi pontok elfogadása
A meghívóban szereplő napirendi pontokkal és tárgyalási sorrendjének módosítására
nem érkezik módosító javaslat, így a képviselő-testület egyhangúlag módosítás
nélkül elfogadja.

1. Napirend
Beszámoló a Mesevár Óvoda tevékenységéről
Papp János polgármester átadja a szót az óvodavezetőnek.
Fehér Ágnes – óvodavezető – az alábbiakkal egészíti ki írásos beszámolóját.
Szeptember 1-től bevezették a pedagógiai életpálya modellt, ami azt jelenti, hogy
mindenkinek részt kell vennie a minősítési eljárásban. 2018. június 30-ig. Véleménye
szerint nagyon jó a csapat munka, egy kitartó nevelő testülettel dolgozik együtt.
Igyekeznek minél jobb kapcsolatot kialakítani a Művelődési Házzal, falu szintű
rendezvényeken való részvétel is fontos számukra. Karácsony közelében adventi
vásárt rendeznek, aminek elsődleges célja a közösségi élmények javítása, a
szülőkkel a falu lakosságával.
A napirendhez hozzászólnak Fenyves Györgyné, Merena Lászlóné képviselők.
Papp János polgármester elmondja, hogy ő szakmailag nem tud hozzászólni. A
létszámmal kapcsolatban az a problémája, hogy sajnos pont az értelmiségi szülők
gyerekeit viszik át másik település óvodájába, iskolájába.
A beszámolót jónak tartja, és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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92/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Mesevár Óvoda tevékenységéről szóló beszámolóról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Mesevár Óvoda helyzetéről, nevelési és eredményeiről,
tevékenységéről szóló beszámolót.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Fehér Ágnes, Mesevár Óvoda vezetője
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

2. Napirend
Javaslat Mesevár Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadására
Fehér Ágnes óvodavezető – Papp János polgármester felkérésére -, elmondja,
hogy a program elkészítését a törvény írja elő. Igyekeztek olyan keretek közé rakni a
pedagógiai programot, hogy megőrizzék az eddig bevált epohális elemeket.
A napirendhez hozzászól Fenyves Györgyné képviselő.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a Pedagógiai program elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
93/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Mesevár Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Mesevár Óvoda Pedagógiai Programját.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Fehér Ágnes, Mesevár Óvoda vezetője
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

3. Napirend
Előterjesztés a víziközmű vagyoni elemek átruházásról
Papp János polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság
elnökének.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy víziközmű vagyoni elemek átruházásáról szóló előterjesztést a
bizottság megtárgyalta. A vagyontárgy térítésmenetes átruházásával egyetért,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
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A képviselők egyetértenek a bizottság javaslatával, így Papp János polgármester
szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
94/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Víziközmű vagyontárgy – ellátásért felelős – Önkormányzat részére történő
térítésmentes átruházásáról
Rákócziújfalu Község Képviselő Testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében,
valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (2)
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő Testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért
felelős a VCSM ZRt. tulajdonában lévő – a határozat mellékletében feltüntetett
– víziközmű vagyont térítésmentesen a 2013. december 31-i állapot szerint
könyvszerinti nettó értéken tulajdonba veszi.
2. A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete
szerinti víziközmű térítésmentes átruházására vonatkozó okiratok aláírására,
valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Papp János József polgármester
Értesülnek: Papp János József polgármester
Képviselő Testület tagjai,
Dr. Balogh Edit jegyző
Kaposvári Kázmér vezérigazgató VCSM ZRt. Szolnok

4. Napirend
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség
Megállapodásának módosításáról

Többcélú

Társulása

Társulási

Papp János polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést kiküldte a
képviselőknek.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolják a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület egyetértésével Papp János polgármester elfogadásra javasolja
a határozat 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.
95/2013.(X.29.) önkormányzati 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 alapján az alábbi határozatot hozza:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1.
számú mellékletében foglaltak alapján, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelent határozat 2. számú
mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy a döntés a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített
többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé.
Felelős: Papp János polgármester
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, Szolnok
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

5. Napirend
Előterjesztés szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző emlékezteti a képviselőket, hogy önkormányzati határozat
elfogadásával 1.280.160.- Ft támogatást igényeltek a szociális tűzifa ellátás
biztosításához. A támogatást csak akkor kapják meg, ha a testület rendelkezik,
elosztási szabályzattal, melyet az írásban kiküldött rendelet tervezet tartalmaz.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Papp János polgármester javaslatot tesz a támogatás iránti igények időpontjával
kapcsolatban, melyet a testület elfogad. Polgármester úr szavazásra bocsátja a
módosított rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet:
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Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2013. (X.30.) önkormányzati RENDELETE
a szociális célú tűzifa ellátásról
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény 45. §-a, valamint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendeletben (a
továbbiakban: BM rendelet) meghatározott feladatkörében eljárva a következő
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Rákócziújfalu község közigazgatási területén élő, az Szt.
3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. §
(1) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal tűzifa ellátást biztosit annak a fával fűtő
személynek aki:
a) a BM rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatározott ellátás valamelyikében
részesül,
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 16/2011. (IX.28.)
önkormányzati rendelet 13. §-a alapján átmeneti segélyre jogosult.
(2) A Polgármester a szociális tűzifa ellátást életet, testi épséget veszélyeztető
állapot elhárítása céljából az (1) bekezdésben foglaltakon túl is megállapíthatja a
rendkívüli élethelyzetbe került személynek.
(3) A támogatás iránti igényeket 2013. november 10-től 2014. február 10-ig lehet
benyújtani az Önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon.
3. §
3
Háztartásonként legfeljebb 5 m tűzifa biztosítására kerülhet sor.
4. §
(1) A rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a szociális tűzifa ellátás
megállapítására hivatalból, a 2.§ (2) bekezdése szerinti esetben kérelemre indult
eljárásban kerül sor.
(2) A szociális tűzifa más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a
támogatott személy hivatalból indult eljárás esetén a kiosztáskor, kérelemre indult
eljárás esetén a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni.
(3) A szociális tűzifa ellátás megállapítására a polgármester jogosult.
5. §
A szociális tűzifa ellátás megállapítására az e rendeletben nem szabályozott
kérdésekben a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993 évi III. törvénynek,
valamint a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (III.23.) önkormányzati
rendeletének átmeneti segélyre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
6. §
Ez a rendelet 2013. november 10-én lép hatályba és 2014. március 31-én hatályát
veszti.
Rákócziújfalu, 2013. október 29.
Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző
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6. Napirend
Tájékoztatás Rákócziújfalu Ságvári endre út lakóinak kéréséről
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Ságvári úti lakók írásban
benyújtottak egy kérvényt, az utca nevének változásával kapcsolatban, mivel a
testület által megszavazott Sás út elnevezés nem tetszett nekik.
Jegyzőnő nem javasolja, a lakók által javasolt Sugár út elfogadását, mivel maga a
sugárút közterület név.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság megtárgyalta a kérelmet és a képviselő-testületnek az
alábbiakat javasolják elfogadásra: Kállai Éva út helyett az Árpád út elnevezést, a
Ságvári Endre út helyett a Napsugár út elnevezést tartják megfelelőnek.
Papp János polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási
Bizottság javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
96/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu utcaneveinek változtatásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település
utcaneveinek változtatásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntést
hozta:
Régi utca név:
Új utca név:
Felszabadulás út
Fő utca
Fürst Sándor út
Fűzfa út
Hámán Kató út
Varsányi utca
Kállai Éva út
Árpád út
Kilián György út
Rózsa út
Lenin utca
Liget út
Sallai Imre út
Rákóczi út
Ságvári Endre út
Napsugár út
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az utcanevek
változásának lebonyolításával egyidőben elrendeli az 1. sz. mellékletben
szereplő házszámrendezést.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül
helyezi a Rákócziújfalu utcaneveinek változásáról szóló 88/2013.(IX.24.)
önkormányzati határozatát.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Papp János polgármester, Balogh Edith jegyző
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Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Valamennyi illetékes hatóság
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár
1. sz. melléklete
96/2013.(X.29.) önkormányzati határozathoz

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Régi közterület név:

Házszám

Hrsz
száma:

Új közterület név:

Ház
szám:

Kállai Éva út
Kállai Éva út
Ady Endre utca
Hámán Kató utca
Hámán Kató utca
Hámán Kató utca
Hámán Kató utca
Hámán Kató utca
Fürst Sándor utca
Hámán Kató utca
Hámán Kató utca
Hámán Kató utca
Sallai Imre út
Sallai Imre út
Sallai Imre út
Sallai Imre út
Sallai Imre út

5/A.
5/A.
5.
6.
6. A
4.
2.
2.
36.A
20/A.
590/2
20.
6.
6.
6.
6.
6.

536/3
536/4
537
538/1
538/2
539
542/1
542/2
544/1
588
590/2
590/1

Árpád út
Árpád út
Árpád út
Varsányi utca
Varsányi utca
Varsányi utca
Varsányi utca
Varsányi utca
Varsányi utca
Varsányi utca
Varsányi utca
Varsányi utca
Rákóczi út
Rákóczi út
Rákóczi út
Rákóczi út
Rákóczi út

5/A.
5/B.
7.
2.
4.
6.
8.
10.
12.
18/A.
20/A.
20/B.
16/D.
16/D.
16/D.
16/D.
16/D.

199/6/A/1
199/6/A/2
199/6/A/3
199/6/A/4
199/6/A/5

7. Napirend
Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár még
mindig hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot az alapító okiratokkal
kapcsolatban. Most ismételten elkészültek, kéri a képviselőket, fogadják el a
határozat-tervezeteket.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság megtárgyalta és egyhangú döntéssel elfogadásra javasolják az alapító
okiratok módosításáról szóló határozat-tervezeteket.
Papp János polgármester egyenként szavazásra bocsátja a határozat-tervezetek
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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97/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Rákócziújfalu Község Ömkormányzat Képviselő testülete által 2009. május
28-án napján kiadott 97/2009 (V.28) számú Rákócziújfalui Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.
§ (5) bekezdésében kapott falhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. Rendelt 5§ (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot módosító okirat
1. Az alapító okirat bevezető része
Rákócziújfalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
az alábbiak szerint módosul:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő testülete államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi okiratot adja ki:
2. Az alapító okirat 1. bekezdés
A költségvetési szerv
Neve:
Rákócziújfalu Község Polgármesteri Hivatala
Székhelye:
Rákócziújfalu, Sallai Imre u. 26.
Létrehozásának éve:
1990
Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat:1990.évi LXV. törvény
88/2005.(VIII.26.) önkormányzati határozat
az alábbiak szerint módosul:
1./ A költségvetési szerv:
Megnevezése:
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal
Székhelye:
5084 Rákócziújfalu, Sallai Imre út 26.
Alapításának időpontja: 1990. 10. 01.
Alapításáról rendelkező
jogszabály:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény.
3. Az alapító okirat 2. bekezdése

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok, továbbá nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat látja el.
az alábbiak szerint módosul:
2./ Közfeladata:
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal
ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.
4. Az alapító okirat 3. bekezdés
Alaptevékenysége: közhatalmi tevékenység, melynek körében a feladatokat nem
haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel látja el az alapító
általános felügyelete mellett.
az alábbiak szerint módosul:
3./ Alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó jogszabályokban a
számára megállapított feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.
5. Az alapító okirat 3. pontja kiegészül A és B ponttal:
3/A Az alaptevékenységek államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
Igazgatási tevékenysége.
3/B Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek.
6. Az alapító okirat 3 bekezdésében található Alkalmazott szakfeladatai 2009. december 31.-ig
pontja törlésre kerül az alábbi szövegrésszel együtt:

22121-4 Lapkiadás
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
70101-5 Sajátingatlan hasznosítás
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
75117-5 Országgyűlési képviselő választás
75118-6 Helyi önkormányzati képviselő választás
75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények
ellátó, kisegítő
Szolgálatai:
71583-4 Vízkárelhárítás
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
75186-7 Köztemető fenntartási feladatok
75187-8 Közvilágítási feladatok
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető
Elszámolásai:
75195-8 Költségvetési szerv által végzett egyéb kiegészítő tevékenység
85129-7 Védőnői szolgálat
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85191-2
85196-7
85331-1
85332-2
85333-3
85334-4
85335-5
90111-6
90211-3
92181-5
92312-7
92404-7

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Szennyvízelvezetés- és kezelés
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Művelődési központok, házak tevékenysége
Közművelődési könyvtári tevékenység
Sportcélok és feladatok

7. Az alapító okirat 3. bekezdésében található Alkalmazott szakfeladatai 2010.
január 01-től bekezdésből az alábbi szövegrész törlésre kerül:
Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1.-től:
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó-és lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése /járdaépítés miatt/
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás /kiegészítő/
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés /kiegészítő/
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562916 Üdülői, tábori étkeztetés /kiegészítő/
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés /kiegészítő/
562920 Egyéb vendéglátás /kiegészítő/
602000 TV műsor összeállítása, szolgáltatása
639990 Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás /kiegészítő/
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele /kiegészítő
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /kiegészítő
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése / kisegítő/
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői szolgáltatás
750000 Állat-egészségügyi ellátás
771200 Gépjárműkölcsönzés kisegítő
772900 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése / kisegítő /
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése / kisegítő /
811000 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület-kezelés
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás / kisegítő/
931201 Versenysport-tevékenység és támogatás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás
931301 Szabadidősport – tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
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960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
960900 Máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatással kapcsolatos
bevételek és kiadások
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi
szinteken
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841352 Mezőgazdasági támogatások
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842155 Önkormányzatok (máshová nem sorolható) nemzetközi kapcsolatai
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851011 Óvodai nevelés
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231 Foglalkoztatás- egészségügyi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
869052 Település-egészségügyi feladatok
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások
882119 Óvodáztatási támogatások
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
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882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások kiegészítő
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint
támogatások
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint
támogatások
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programja
890412 Komplex térségi integrációt segítő programok
890442 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
931201 Versenysport-tevékenység és támogatás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás
931301 Szabadidősport – tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
960900 Máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatással kapcsolatos
bevételek és kiadások
8. Az alapító okirat 4. bekezdés “Illetékességi terület“helyébe az alábbi szöveg
lép: Illetékessége működési köre.
9. Az alapító okirat 5. bekezdés
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
székhelye:
Rákócziújfalu, Sallai Imre u. 26.
Jogállása:
Önálló jogi személy
Bankszámlarend:
Önálló bankszámlával rendelkezik
az alábbiak szerint módosul:
5./ Irányító szerv neve, székhelye:
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5084 Rácziújfalu, Sallai Imre út 26.
10. Az alapító okirat 6. bekezdése
MÁK törzsszám:
410140
Típus szerinti besorolása:
Közhatalmi költségvetési szerv
A tevékenységek jellege alapján: alaptevékenység, de kiegészítő és kisegítő
jelleggel
közszolgáltatást is végez
TEÁOR szerint:
8411 Általános közigazgatás
az alábbiak szerint módosul:
6/ Gazdálkodási besorolása:
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
A polgármesteri hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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11. Az alapító okirat 7, 8, és 9. bekezdése törlésre kerül.:
Alapvető szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatás
Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója alapján:
önállóan működő és gazdálkodó.
Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban :10 %
Kiegészítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10 %
A feladatellátást szolgáló
önkormányzati vagyon: 1.) korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlanok:
1.1
Polgármesteri Hivatal Rákócziújfalu, Sallai I. u. 26.
1.2
Egészségház Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 24.
1.3
Sportpálya Rákócziújfalu, Felszabadulás u. 31.
1.4
Tálalókonyha Rákócziújfalu, Petőfi S. u. 15-17.
1.5 Használaton kívüli szeméttelep
1.6 Temető
2.) fogalomképes felépítményes ingatlan
2.1 Egyéb vagyon:
- Szolgáltató Ház Rákócziújfalu, Sallai I. u. 26/A.
- Vállalkozók Háza Rákócziújfalu, Felszabadulás u. 33.
- Lila Ház Rákócziújfalu, Dózsa Gy. u. 23.
2.2 Szolgálati és bérlakások
2.3 Kül- és belterületi szántóföldek
2.4 Belterületi építési telkek
3.) Forgalomképtelen:
Belterületi utak-járdák
4.) Vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök/ gépek,
berendezések, felszerelések, járművek/ használata a tárgyi
eszköz leltár szerint.
Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló - mindenkor érvényes – önkormányzati
rendeletben szabályozatott módon és feltételekkel
rendelkezhet a feladatellátásra szolgáló vagyonáról.
12. Az alapító okirat 10. bekezdése
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A költségvetési szervet a jegyző vezeti.
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez
ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
az alábbiak szerint módosul:
7./ Vezető megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A
település polgármestere – pályázat alapján – határozatlan időre nevezi ki a
jegyzőt.
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13. Az alapító okirat 11. bekezdése
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.
az alábbiak szerint módosul:
8./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölései:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyre a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásai vonatkoznak.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (pl.: megbízási szerződés) az irányadó.
14. Az alapító okirat az alábbi záradékkal egészül ki:
10./ Záradék
Jelen alapító okirat 2013. december 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról szóló
97/2009.(V.28.), a 45/2013.(V.29.), és az Alapító Okirat módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló 66/2013.(VIII.06.), a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 85/2013 (IX.24)
önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi.
Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát Rákócziújfalu Önkormányzat
képviselő testülete ................... önkormányzat határozattal hagyta jóvá.
15. Záradék
Jelen alapító okirat 2013. december 1. napjával lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
elfogadásáról szóló 97/2009.(V.28.), a 45/2013.(V.29.), és az Alapító Okirat
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 66/2013.(VIII.06.)
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 85/2013 (IX.24) önkormányzati határozatokat hatályon kívül
helyezi.
Erről értesülnek:

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

15

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
98/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal
szerkezetbe foglalásáról

Alapító

Okiratának

egységes

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő testülete a Rákócziújfalui
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint foglalja egységes
szerkezetben:

ALAPÍTÓ OKIRAT
Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő testülete államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi okiratot adja ki:
1./ A költségvetési szerv:
Megnevezése:
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal
Székhelye:
5084 Rákócziújfalu, Sallai Imre út 26.
Alapításának időpontja: 1990. 10. 01.
Alapításáról rendelkező
jogszabály:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény.
2./ Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal
ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
3./ Alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó jogszabályokban a
számára megállapított feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.
3/A Az alaptevékenységek államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
Igazgatási tevékenysége.
3/B Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása:
680002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése ( áfa mentes)
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
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841115 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő választáshoz kacsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek..
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése.
4/ Illetékessége, működési köre: Rákócziújfalu község közigazgatási területe.
5./ Irányító szerv neve, székhelye:
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
5084 Rákócziújfalu, Sallai Imre út 26.
6/ Gazdálkodási besorolása:
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
A polgármesteri hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
7./ Vezető megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A
település polgármestere – pályázat alapján – határozatlan időre nevezi ki a
jegyzőt.
8./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölései:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyre a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásai vonatkoznak.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (pl.: megbízási szerződés) az irányadó.
10./ Záradék
Jelen alapító okirat 2013. december 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról szóló
97/2009.(V.28.), a 45/2013.(V.29.), és az Alapító Okirat módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló 66/2013.(VIII.06.) , Polgármesteri Hivatal Alapító
Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 85/2013 (IX.24)
önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi.
Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Magyar Államkincstár, Szolnok
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
99/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Rákócziújfalu Község Ömkormányzat Képviselő testülete által
2011.
szeptember 28 napján kiadott 20/2011. (II. 01.) számú Rákócziújfalui
Mesevár Óvoda alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott falhatalmazás alapján , az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. Rendelt
5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratát módosító okirat
1. Az alapító okirat bevezető része
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4.) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009
(XI. 18.) PM rendelet alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:
az alábbiak szerint módosul:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő testülete államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelés –oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
2. Az alapító okirat 1. bekezdése
Költségvetési szerv
Neve:
Mesevár Óvoda
Székhelye:
Rákócziújfalu, Petőfi S. u. 15-17. szám
Létrehozás éve:
2001
az alábbiak szerint módosul:
1./ A költségvetési szerv:
a./ Megnevezése: Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
b./ Székhelye:
Rákócziújfalu, Petőfi Sándor út 15-17.
3. Az alapító okirat 2. bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki: Létrehozás
éve:2001
4. Az alapító okirat 3. bekezdésében „Az intézmény fenntartója:” helyébe az
alábbi szöveg lép: 3./ Fenntartó neve székhelye:
5. Az alapító okirat 4. bekezdésében „Alapítói jogokkal felruházott irányító
szerve: „ helyébe az alábbi szöveg lép: 4./ Alapító szerv neve, székhelye:
6. Az alapító okirat 5. bekezdésében „Irányító felügyeleti szerve:” helyébe az
alábbi szöveg lép: 5./ Irányító szerv neve , székhelye:
3. Az alapító okirat 6. bekezdése
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
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A közoktatásról szóló –többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény szerinti iskolai
előkészítő oktatási feladatok végrehajtása.
az alábbiak szerint módosul:
6 ./ Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján a 3-7 éves korú gyermekek nevelése.
4. Az alapító okirat 6. pontját követően kiegészül egy új ponttal:
7./ A felvehető maximális gyermeklétszám feladat ellátási helyenként: 82 fő.
5. Az alapító okirat 8. bekezdése
Intézmény típusa(közoktatási törvény szerint) Óvoda
Feladatellátást szolgáló vagyon:
Rákócziújfalu községi önkormányzat tulajdonát képező, az intézmény ingyenes
használatában lévő – Petőfi S. u. 15-17. szám alatti ingatlan.
Leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök az óvodai alapfeladathoz.
Óvodai férőhelyek száma:
68 fő
Óvodába felvehető maximális gyermek létszám:
82 fő
Óvodai csoportok száma:
3 csoport
A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
A gazdálkodási jogköre:
önállóan működő költségvetési szerv
Bankszámlarend:
nem rendelkezik önálló bankszámlával
MÁK törzsszáma:
661265
Szakágazat száma:
851020
Pénzügyi- gazdálkodási feladatait - megállapodás szerint - a Polgármesteri Hivatal
végzi.
az alábbiak szerint módosul:
8./ Az intézmény fontosabb adatai, vagyona:
8.1./ Az intézmény típusa: Óvoda
8.2./ Illetékessége, működési köre: Rákócziújfalu közigazgatási területe.
8.3./ Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi gazdálkodási feladatait a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal az
intézménnyel kötött megállapodás alapján látja el.
8.4./ Vállalkozói tevékenység, és tevékenység felső határa: az intézmény
vállalkozói tevékenységet nem folytat.
8.5./ A feladatellátást szolgáló vagyon:
A törzsvagyon részét képező óvoda épülete: Rákócziújfalu, Petőfi út 15-17. az
összes berendezési, felszerelési tárggyal, leltár szerint.
8.6./ A vagyon feletti rendelkezés joga: Rákócziújfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testületének hatályos vagyonrendelete szerint.
8.7./ Törzskönyvi azonosítója: 661265
6. Az alapító okirat 9. bekezdése
Az intézmény alaptevékenysége:
A jogszabályokban meghatározott feladatok:
Alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (4)
bekezdésében rögzített feladatok ellátása.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a alapján:
- óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés
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- a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és
megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, valamint egyéb beilleszkedési zavarok)
gyermekek ellátása, nevelése.
az alábbiak szerint módosul:
9./ Alaptevékenysége:
A köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol – e törvény 5.§ (1)
bek. a) pontjában meghatározottak szerinti – óvodai nevelés folyik.
Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai
nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai
előkészítést, és az óvodai étkeztetést.
7. Az alapító okirat 9. pontját követően kiegészül egy új ponttal:
10./ Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
851020 Óvodai nevelés
8. Az alapító okirat 9. bekezdése
Alaptevékenység az államháztartási szakfeladat rend szerint:
8510 iskolai előkészítő oktatás
851011 óvodai nevelés
851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
811000 Építményüzemeltetés
862231 Foglalkoztatás- egészségügyi alapellátás
az alábbiak szerint módosul:
11./Alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása:
680002 Nem lakó ingatlan bérbe adása, üzemeltetése
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Az alapító okirat 9. bekezdéséből a következő szöveg törlésre kerül:
8510 iskolai előkészítő oktatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
811000 Építményüzemeltetés
862231 Foglalkoztatás- egészségügyi alapellátás
9. Az alapító okirat 11. pontja kiegészül a következő szövegrésszel:
680002 Nem lakó ingatlan bérbe adása, üzemeltetése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek
821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
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10. Az alapító okirat 10. bekezdése
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése:
Pályázat útján a képviselő-testület nevezi ki a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelően.
az alábbiak szerint módosul:
12./ Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület bízza meg a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7)
bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § előírásai szerint, a Kjt. 7. §-a értelmében a vezetői kinevezés időtartama
legfeljebb 5 év lehet. Magasabb vezetőt csak 5 évre lehet kinevezni a 2010. évi
CLXXV. tv. 7. § értelmében. Az intézményvezetőt a képviselő testület nevezi ki és
menti fel 5 év határozott időtartamra, nyílt pályázat útján. Az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
11. Az alapító okirat 11. bekezdése
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.
az alábbiak szerint módosul:
13./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tv irányadó. Másrészt
munkajogviszony, melyre a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet megbízási jogviszony, amelyre a
Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) rendelkezései az irányadók.
12. Az alapító okirat 13. pontját követően kiegészül egy új ponttal:
14./ Záradék
Jelen alapító okirat 2013. december 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló
20/2011.(II.01.) ,az Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 21/2011.(II.01.) , Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának
módosításáról szóló 205/2011.(IX.28.), az Alapító Okirat elfogadásáról szóló
46/2013.(V.29.), és az Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 67/2013.(VIII.06.) és az Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító
Okiratának módosításáról szóló 86/2013.(IX.24) önkormányzati határozatokat
hatályon kívül helyezi.
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratát Rákócziújfalu Önkormányzat
képviselő testülete …………. önkormányzati határozattal hagyta jóvá.
13 Záradék
Jelen alapító okirat 2013. december 1. napjával lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
szóló 20/2011.(II.01.) ,az Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 21/2011.(II.01.) , Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának
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módosításáról szóló 205/2011.(IX.28.), az Alapító Okirat elfogadásáról szóló
46/2013.(V.29.), és az Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 67/2013.(VIII.06.) és az Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító
Okiratának módosításáról szóló 86/2013.(IX.24) önkormányzati határozatokat
hatályon kívül helyezi.
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.
100/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe
foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákócziújfalui
Mesevár Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint foglalja egységes
szerkezetbe:

ALAPÍTÓ OKIRAT
Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő testülete államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelés –oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1./ A költségvetési szerv:
a./ Megnevezése: Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
b./ Székhelye:
Rákócziújfalu, Petőfi Sándor út 15-17.
2./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat:
81/2001. (VIII.29.) önkormányzati határozat, létrehozás éve: 2001.
3./ Fenntartó neve székhelye: Rákócziújfalu Község Önkormányzata
Rákócziújfalu, Sallai út 26.
4./ Alapító szerv neve, székhelye:
Rákócziújfalu Község Önkormányzata
Rákócziújfalu, Sallai út 26.
5./ Irányító szerv neve, székhelye: Rákócziújfalu Község Önkormányzata
Rákócziújfalu, Sallai út 26.
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6 ./ Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján a 3-7 éves korú gyermekek nevelése.
7./ A felvehető maximális gyermeklétszám feladat ellátási helyenként: 82 fő.
8./ Az intézmény fontosabb adatai, vagyona:
8.1./ Az intézmény típusa: Óvoda
8.2./ Illetékessége, működési köre: Rákócziújfalu közigazgatási területe.
8.3./ Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi gazdálkodási feladatait a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal az
intézménnyel kötött megállapodás alapján látja el.
8.4./ Vállalkozói tevékenység, és tevékenység felső határa: az intézmény
vállalkozói tevékenységet nem folytat.
8.5./ A feladatellátást szolgáló vagyon:
A törzsvagyon részét képező óvoda épülete: Rákócziújfalu, Petőfi út 15-17. az
összes berendezési, felszerelési tárggyal, leltár szerint.
8.6./ A vagyon feletti rendelkezés joga: Rákócziújfalu Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének hatályos vagyonrendelete szerint.
8.7./ Törzskönyvi azonosítója: 661265
9./ Alaptevékenysége:
A köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol – e
törvény 5.§ (1) bek. a) pontjában meghatározottak szerinti – óvodai nevelés
folyik.
Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai
nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai
előkészítést, és az óvodai étkeztetést.
10./ Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
851020 Óvodai nevelés
11./Alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása:
680002 Nem lakó ingatlan bérbe adása, üzemeltetése
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek
12./ Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület bízza meg a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7)
bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § előírásai szerint, a Kjt. 7. §-a értelmében a vezetői kinevezés időtartama
legfeljebb 5 év lehet. Magasabb vezetőt csak 5 évre lehet kinevezni a 2010. évi
CLXXV. tv. 7. § értelmében. Az intézményvezetőt a képviselő testület nevezi ki és
menti fel 5 év határozott időtartamra, nyílt pályázat útján. Az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
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13./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tv irányadó. Másrészt
munkajogviszony, melyre a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet megbízási jogviszony, amelyre a
Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) rendelkezései az irányadók.
14./ Záradék
Jelen alapító okirat 2013. december 1 napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló
20/2011.(II.01.), az Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 21/2011.(II.01.) , Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának
módosításáról szóló 205/2011.(IX.28.), az Alapító Okirat elfogadásáról szóló
46/2013.(V.29.), és az Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 67/2013.(VIII.06.) és az Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító
Okiratának módosításáról szóló 86/2013.(IX.24) önkormányzati határozatokat
hatályon kívül helyezi.
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.
101/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Rákócziújfalu Község Ömkormányzat Képviselő testülete által 2009 július 09
napján kiadott 112/2009 számú Művelődési Ház és Községi Könyvtár
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott falhatalmazás alapján , az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. Rendelt 5§ (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratot
módosító okirat
1. Az alapító okirat 1. bekezdés "Költségvetési szerv neve " helyébe az alábbi
szöveg lép: Költségvetési szerv megnevezése:
2. Az alapító okirat 1 bekezdés " Létrehozás éve : 2001 " szövegrész az alábbi
szöveggel egészül ki: .08.29
3. Az alapító okirat 1 bekezdés „Telephelye:…“ törlésre kerül.
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4. Az alapító okirat 3. bekezdés
„Intézmény fenntartója" megnevezés helyébe a következő lép: Fenntartó neve
és székhelye
5. "Irányító felügyeleti szerve " megnevezés helyébe a következő lép:
Irányító szerv neve, székhelye:
6. Az alapító okirat6. bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki:
8. Illetékessége, működési köre: Rákócziújfalu község közigazgatási területén.
7. Az alapító okirat 8. bekezdése
"A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése: Pályázat útján a képviselő-testület
nevezi ki a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. "
helyébe az alábbi szöveg lép:
10/ A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint,
pályázat alapján a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel 5 év határozott
időtartamra, nyílt pályázat útján, a képesítési követelményeknek megfelelően. Az
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét illetően a 2010. évi CLXXV. tv.
7. § értelmében magasabb vezetőt csak 5 évre lehet kinevezni.
8. Az alapító okirat 9. bekezdése
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony: munkaviszony a munka
törvénykönyve (2012. évi I. törvény), illetve megbízási jogviszony a Ptk. (1959.
évi IV. törvény) szerint.
helyébe az alábbi szöveg lép.
11./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony: munkaviszony a munka törvénykönyve
(2012. évi I. törvény), illetve megbízási jogviszony a Ptk. (1959. évi IV. törvény)
szerint.
9. Az alapító okirat 10. bekezdése
"A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény"
az alábbiak szerint módosul:
12./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
közművelődési intézmény
Gazdálkodási besorolás:
önállóan működő költségvetési szerv
10. Az alapító okirat 11. bekezdése
Az intézmény alaptevékenysége TEÁOR szerinti megjelöléssel:
9105 közművelődés
9101 könyvtári tevékenység
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Az intézmény alaptevékenysége alapfeladatok besorolása szerint:
Közművelődési intézményegység tevékenysége:
Művelődési központok, házak tevékenysége:
Közművelődési alaptevékenység:
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése,
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése,
- a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- az ismeretszerző, az amatőralkotó művelődési közösségek tevékenységének
támogatása,
a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
Könyvtári intézményegység tevékenysége:
Könyvtári alaptevékenység:
a.) a fenntartó által kiadott alapító okiratban, és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
b.) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
c.) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d.) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e.) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
Ezen kívül:
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
–
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
az alábbiak szerint módosul:
13./ Alaptevékenysége:
Művelődési Ház:
Közművelődési alapfeladatok:
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok,
- az életminőséget, életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése ,
- a település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományinak
feltárása, megismertetése,
- a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,a szabadidő kulturális
célú eltöltéséhez a feltelek biztosítása,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a művelődést segítő lehetőségek biztosítása, máshová nem sorolható egyéb
szórakoztatás.

26
Községi Könyvtár:
Könyvtári alapfeladatok:
Rákócziújfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
130/2012.(XII.13.)
önkormányzati
határozata
alapján
a
könyvtári
alapfeladatokat
az intézmény a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtár és
Művelődési Intézet (Szolnok Kossuth tér 2.)
szolgáltató helyeként biztosítja.
11. A 12. bekezdés törlésre kerül:
Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban : 10 %
Kiegészítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10 %
12. Az alapító okirat 11 bekezdését követően kiegészül egy új ponttal:
14./ Államháztartási szakágazati besorolása:
932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység
13. Az alapító okirat 13. bekezése
Alkalmazott szakfeladatok rendje 2009. december 31-ig pontjából az alábbi
szövegrész törlésre kerül:
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
22121-4 Lapkiadás
Alkalmazott szakfeladatok rendje 2010. január 1-től:
639990 Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás ( kisegítő)
682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ( kisegítő)
811000 Építményüzemeltetés
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (kiegészítő)
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
14. Az alapító okirat 13. bekezdés
Alkalmazott szakfeladatok rendje 2010. január 1-től:
az alábbiak szerint módosul:
15./ Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
15. Az alapító okirat 15. pontja kiegészül a következő szöveggel:
680002 Nem lakóingatlan bérbe adása , üzemeltetése
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek.
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása.
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetés
16. Az alapító okirat 13. bekezdés után kiegészül egy új ponttal:
16./ Vállalkozói tevékenység és tevékenység felső határa: az intézmény
vállalkozói tevékenységet nem folytat.

27
17. Az alapító okirat az alábbi záradékkal egészül ki. :
17./ Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. december 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló
98/2009.(V.28.),
az
Intézményi
Alapító
Okiratok
módosításáról
szóló
112/2009.VII.09.), az Alapító Okirat elfogadásáról szóló 47/2013.(V.29.), és az
Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
68/2013.(VIII.06.) , Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának
módosításáról és egységes keretbe foglalásáról szóló 87/2013.(IX.24) önkormányzati
határozatokat hatályon kívül helyezi.
Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratát Rákócziújfalu Önkormányzat
képviselő testülete ….......számú határozattal hagyta jóvá.
18. Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. december 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Rákócziújfalu Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
szóló 98/2009.(V.28.), az Intézményi Alapító Okiratok módosításáról szóló
112/2009.VII.09.), az Alapító Okirat elfogadásáról szóló 47/2013.(V.29.), és az
Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
68/2013.(VIII.06.)
Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának
módosításáról és egységes keretbe foglalásáról szóló 87/2013.(IX.24) önkormányzati
határozatokat hatályon kívül helyezi.
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.
102/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának egységes
szerkezetbe foglalásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési
Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint foglalja
egységes szerkezetbe:

ALAPÍTÓ OKIRAT
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
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1./ Költségvetési szerv
Megnevezése:
Székhelye:

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
Rákócziújfalu, Felszabadulás út 31.

2./ Létrehozás éve:
2001. 08. 29
Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 82/2001. (VIII.29.) önkormányzati
határozat
3./ Fenntartó neve és székhelye:
Rákócziújfalu Község Önkormányzata
Rákócziújfalu, Sallai út 26.
4./ Alapítói jogokkal felruházott
irányító szerve:

Rákócziújfalu Község Önkormányzata
Rákócziújfalu, Sallai út 26.

5./ Irányító szerv neve, székhelye:

Rákócziújfalu Község Önkormányzata
Rákócziújfalu, Sallai út 26.

6./ Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési és nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása.
7./ Intézmény típusa: általános művelődési központ és könyvtár.
8./ Illetékessége, működési köre: Rákócziújfalu község közigazgatási területén.
9./ Feladatellátást szolgáló vagyon:
Önkormányzat tulajdonát képező és az intézmény ingyenes használatában lévő
Felszabadulás út 31. szám alatti ingatlan. Leltár szerint nyilvántartott eszközök az
alapfokú oktatási, közművelődési, közgyűjteményi feladatok ellátásához.
10./ A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint,
pályázat alapján a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel 5 év határozott
időtartamra, nyílt pályázat útján, a képesítési követelményeknek megfelelően. Az
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét illetően a 2010. évi CLXXV. tv.
7. § értelmében magasabb vezetőt csak 5 évre lehet kinevezni.
11./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony: munkaviszony a munka törvénykönyve
(2012. évi I. törvény), illetve megbízási jogviszony a Ptk. (1959. évi IV. törvény)
szerint.
12./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közművelődési intézmény
Gazdálkodási besorolás:
önállóan működő költségvetési szerv
Bankszámlarend:
nem rendelkezik önálló bankszámlával
Törzsszáma:
661276
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Pénzügyi- gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Polgármesteri
Hivatal végzi.
13./ Alaptevékenysége:
Művelődési Ház:
Közművelődési alapfeladatok:
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok,
- az életminőséget, életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése ,
- a település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományinak
feltárása, megismertetése,
- a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,a szabadidő kulturális
célú eltöltéséhez a feltelek biztosítása,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a művelődést segítő lehetőségek biztosítása, máshová nem sorolható egyéb
szórakoztatás.
Községi Könyvtár:
Könyvtári alapfeladatok:
Rákócziújfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
130/2012.(XII.13.)
önkormányzati
határozata
alapján
a
könyvtári
alapfeladatokat az intézmény a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtár és
Művelődési Intézet (Szolnok Kossuth tér 2.)
szolgáltató helyeként biztosítja.
14./ Államháztartási szakágazati besorolása:
932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység
15./ Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
680002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek.
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása.
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetés
16./ Vállalkozói tevékenység és tevékenység felső határa: az intézmény
vállalkozói tevékenységet nem folytat.
17./ Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. december 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló
98/2009.(V.28.),
az
Intézményi
Alapító
Okiratok
módosításáról
szóló
112/2009.VII.09.), az Alapító Okirat elfogadásáról szóló 47/2013.(V.29.), és az
Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
68/2013.(VIII.06.) , Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának
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módosításáról és egységes keretbe foglalásáról szóló 87/2013.(IX.24) önkormányzati
határozatokat hatályon kívül helyezi.
Erről értesülnek:

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

8. Egyéb napirend
Tájékoztatás Önkormányzatok napjáról
Papp János polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket:
A Szolnoki Kormányhivatal kormánymegbízottjától, Dr. Kállai Máriától köszönő
levelet kapott a területi államigazgatás átalakításának helyi megvalósításában való
közreműködésért. a Kormánymegbízott asszony levelében az Önkormányzatok
Napja alkalmából köszönti a képviselő-testület tagjait.
A képviselő-testület a tájékoztatóval kapcsolatban nem hoz határozatot.

Rákócziújfalu Község Könyvtárának működésével kapcsolatos szabályzatokról
Papp János polgármester elmondja, hogy a Művelődési Házban működő községi
könyvtár szabályzatai és a küldetésnyilatkozat elkészült, melyet a képviselőknek
írásban megküldött.
A képviselő-testület tagjaitól nem érkezik módosító javaslat, így Papp János
polgármester egyenként szavazásra bocsátja a határozati javaslatait.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
103/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta
Rákócziújfalu
Művelődési
Ház
és
Községi
Könyvtár
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Dr. Papp Antalné könyvtáros, helyben
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
104/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu Községi Könyvtár Küldetésnyilatkozatáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta Rákócziújfalu Művelődési Ház és Községi Könyvtár céljáról szóló
Küldetésnyilatkozatot.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Dr. Papp Antalné könyvtáros, helyben
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.
105/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu Községi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta Rákócziújfalu Művelődési Ház és Községi Könyvtár Gyűjtőköri
Szabályzatát.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Dr. Papp Antalné könyvtáros, helyben
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Papp János polgármester átadja a szót a napirend előterjesztőjének.
Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a gyermekvédelmi
tevékenységről szóló beszámolót általában áprilisban tárgyalja a képviselő-testület.
Sajnos ez akkor elmaradt. Elmondja, hogy jövőre a gyermekvédelmi beszámolóval
együtt más intézmény beszámolóját is tervezi tárgyaltatni és megígéri, hogy a
következő évben bővebb beszámolót fog kapni a képviselő-testület.
Papp János polgármester megköszöni az írásos előterjesztés kiegészítését, majd
szavazásra bocsátja a beszámoló 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.
106/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
A 2012. évi Gyermekvédelmi tevékenységéről
Rákócziújfalu
Községi
Önkormányzat
Rákócziújfalu
Községi
Önkormányzat
tevékenységéről szóló beszámolót.
Erről értesülnek:

Képviselő-testülete
elfogadta
2012.
évi
gyermekvédelmi

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

A Humán Segítő Nonprofit Kft-vel kötött szerződésről
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
képviselő-testület ez év márciusában döntött a 166/3 hrszú ingatlanának eladásáról.
Az adásvételi szerződés megkötésekor 10 havi részletfizetésben állapodtak meg a
Humán Segítő Nonprofit Kft-vel. Balogh Edith jegyző tájékoztatása szerint, sajnos a
Kft. többszöri felszólítás ellenére sem fizetett még. A bizottság javasolja a szerződés
felbontását.
A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal.
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.
107/2013.(X.29.) önkormányzati határozat
Humán Segítő Nonprofit Kft-vel kötött szerződésről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013.(III.08.)
önkormányzati határozatával a tulajdonában lévő Rákócziújfalu, 166/3 hrszú
ingatlan eladásáról döntött.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Segítő
Nonprofit Kft-vel 2013. április 11-én megkötött szerződést felbontja, mivel a
Kft. fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp
János polgármestert a szerződés felbontásával kapcsolatos intézkedések
megtételével.
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Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Pénzügyi vezető, helyben
3. Humán Segítő Nonprofit Kft., Heves
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár

Megbízás templom felújítási pályázattal kapcsolatban
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Rákóczifalva pályázatot
nyújt be a református temploma felújítására.
Balogh Edith jegyző elmondja, a pályázattal kapcsolatban megkereste Kupai urat,
mivel Rákócziújfalunak ökumenikus temploma van, de sajnos nemleges választ
kapott.
A napirendhez hozzászólnak Fenyves Györgyné, Merena Lászlóné, Papp János
Józsefné képviselők.
A képviselő-testület tagjai megbízzák Papp János Józsefné képviselőt, hogy a
templom felújítására benyújtandó pályázattal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a
Rákóczifalvai katolikus tiszteletessel.
A napirenddel kapcsolatban a képviselő-testület nem hoz határozatot.

Képviselői kérdésre adott válasz
Balogh Edith jegyző – Fenyves Györgyné képviselő kérdésére – emlékezteti, a
képviselő-testület tagjait arról, hogy már nem a Remondis Kft.-vel van szerződése az
önkormányzatnak. Az új szolgáltató hulladék gyűjtőszigeten lévő nagy kukákat
havonta 1-szer üríti.
Az őszi lomtalanítás november 15-én lesz Rákócziújfaluban.
Papp János polgármester – Merena Lászlóné képviselő kérdésére – elmondja,
hogy már tárgyalást folytat a megdőlt villanykarók ügyében az E-onnal. Sajnos ez
idáig nem kapott még választ. Ismételten meg fogja keresni Magyar József hálózati
igazgatót ez ügyben, és megsürgeti az intézkedést.
A kérdésre adott válasszal kapcsolatban a képviselő-testület nem hoz határozatot.

Tájékoztató a 2014-2020-as évek fejlesztési projektekről
Balogh Edith jegyző az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke megküldte a megyei 2014-2020-as
Európai Uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés iránymutatóit. Az uniós
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támogatásokból a megye igen jelentős összeget fog kapni, melyet a települések
között fognak szétosztani.
Ahhoz, hogy Rákócziújfalu is részesüljön a támogatási összegből, előre el kell
készíteni a projekteket, melyet Balázs Erikával együtt elkészítettek.
- Jász-Nagykun-Szolnok megyei alternatív foglalkoztatási program egyrészt a
Rákócziújfalu, Varsányi utcában lévő háromlakásos önkormányzati épület felújítását
és energetikai korszerűsítését segíti elő. Másrészt a Rákóczi-liget területén tervezett
új nagytelkes 49 db lakóház építését, mely üzleti bérlakások céljára lenne kialakítva.
I. ütem: 10 db lakás. A projekt költségigénye: 150 millió forint.
- Jász-Nagykun-Szolnok megye gyermekintézmény- hálózatának fejlesztési
programja keretében több fejlesztést is szeretnénk végrehajtani. Egy önkormányzati
bölcsőde megépítését szeretnénk megvalósítani, ezzel együtt munkahelyek számát
növelni. A projekt költségigénye: 50 millió forint. A másik az óvoda udvarán egy
tornacsarnok és tanuszoda építése. A projekt költségigénye: 270 millió forint.
- Szolnok- Törökszentmiklós- Martfű térsége gazdasági súlyának növelése projekt
benyújtásával egyszer a Tisza folyó Rákócziújfalui szakaszán szabad strand
létesítését valósítanánk meg. A projekt költségigénye: 50 millió forint. A másik projekt
elnevezése pedig a belvíztározó tó létesítése. Itt a jelenleg használhatatlan területek
(kacsatelep) belvizességének felszámolását, és 5 fő munkahelyteremtését oldanánk
meg. A projekt költségigénye: 120 millió forint.
Önkormányzati
tulajdonú,
közfeladatot
ellátó
intézményekben
az
energiahatékonyság növelése projektnél a polgármesteri hivatal nyílászáróinak
cseréje, homlokzati és födém hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés oldódna meg
támogatás esetén. A projekt költségigénye: 10 millió forint.
- Települési környezet megújítása, ezen belül játszótér létesítése, közösségi tér
fejlesztése. A projekt költségigénye: 7 millió forint.
- Aktív és egészséges élethez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés keretében az
önkormányzat tulajdonában lévő sportpályát kiszolgáló létesítmény felújításáról,
bővítéséről van szó. A projekt költségigénye: 10 millió forint.
GINOP – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok az alábbiak:
- Rákócziújfalu önkormányzat gesztorságával új orosz-magyar vegyesvállalat
létrehozásával, a tervezett kacsatelep fejlesztésével kapcsolatosan tervezett
vágóhídon nevelt sertések feldolgozása, valamint a keletkezett hulladék
feldolgozásával a biogáz üzem hasznosítását lehetne megoldani. Az új munkahelyek
száma 25- 30 fő, és a feldolgozott húsipari termékek 100%-ban történő exportálása
Oroszországba. A projekt költségigénye: 9 milliárd forint.
- Üzemcsarnok építése, korszerű, környezetbarát műtrágyagyártó technológia
telepítése. Projektgazda neve: Jeli 2000 Kft. Új munkahelyek száma 5 fő. A projekt
költségigénye: 300 millió forint.
- Homoktövis feldolgozóüzem létesítése. Projektgazda: a Rákóczifalvai Cornus Vitali
Kft. A projekt költségigénye: 500 millió forint.
- Kacsatelep fejlesztése, takarmánykeverővel, új vágóhíd és biogáz üzem építése.
Projektgazda: A Rákócziújfalui Bogarasi Kft. Új munkahelyek száma: 150-200 fő. A
projekt költségigénye: 15,4 milliárd forint.
- Gumiüzem fejlesztése, feldolgozó üzem kialakítása, energetikai és informatikai
fejlesztés. Projektgazda: a Martfűi Sólyom és fia Kft. Új munkahelyek száma: 12 fő. A
projekt költségigénye: 170 millió forint.
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- Meglévő zöldség-gyümölcs vegyes kereskedés eszköz fejlesztése, sertéstelep
létesítése. Projektgazdák: Rákócziújfalui Olasz Sándor, és a Hel-Kla-Már Meat Kft.
Új munkahelyek száma: 4 fő. A projekt költségigénye: 17 millió forint.
- Meglévő büfé vendéglátó hely és húsbolt fejlesztése. Projektgazdák: Rákócziújfalui
Olasz Sándor, és a Hel-Kla-Már Meat Kft. A projekt költségigénye: 12 millió forint.
Papp János polgármester megköszöni a tájékoztatást és reméli, hogy több terv is
megvalósul belőle.
A képviselő-testület nem hoz határozatot a tájékoztatóval kapcsolatban.

Papp János polgármester megköszöni a munkát, és bezárja a mai képviselőtestületi ülést.

Rákócziújfalu, 2013. október 29.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

