JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 4-én megtartott
képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak:

Papp János polgármester, Fenyves Györgyné, Demeter János
József, Merena Lászlóné, Papp János Józsefné, Nagy Ferenc,
Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Pető Zoltán jegyző, Szekeres Edit, Illyésné Nagy Terézia

Papp János polgármester üdvözli a megjelent képviselőket. Külön köszönti
Szekeres Editet – Szajol önkormányzat gazdaságvezetőjét -, és Illyésné Nagy
Teréziát, pénzügyi szakembert. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, majd megnyitja a mai testületi ülést.

Napirendi pontok elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a mai testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontokra, és kéri a képviselőket, fogadják el javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
10/2013.(II.04.) sz. önkormányzati határozat
Napirendi pontok elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat képviselő-testülete a mai testületi ülésen
az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1. Napirend – Az önkormányzat pénzügyi helyzetének megtárgyalása
2. Napirend – Önkormányzati lakás értékesítésének megtárgyalása
3. Napirend – Szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása
4. Egyéb napirend
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár
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1. Napirend
Az önkormányzat pénzügyi helyzetének megtárgyalása
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben az évben már
úgy látszott rendben lesznek a dolgok. Januárban súlyosan lebetegedett a Pénzügyi
vezető, Viczián Ferencné. Polgármester úr megkereste a Szajoli Önkormányzatnál
Szekeres Edit gazdaságvezetőt, és kérte szakmai segítséget, ugyanis záros
határidőn belül a 2013. évi költségvetést és a zárszámadást el kell készíteni, és
Rákócziújfalu önkormányzatánál jelenleg nincs másik pénzügyi szakember. Szekeres
Edit, pénzügyes kolléganőjével Kecse Sándornéval átjöttek Rákócziújfaluba és
megvizsgálták a könyvelés helyzetét
Szekeres Edit – Szajoli Önkormányzat gazdaságvezetője – röviden bemutatkozik és
tájékoztatja a képviselőket, Rákócziújfalu pénzügyi helyzetéről.
Az információk alapján az önkormányzat és intézményei költségvetését és annak
végrehajtását nem intézményenként elkülönítetten, hanem egyben, a polgármesteri
hivatal könyveiben kezelik. Az intézmények külön könyvelésének ez évtől meg kell
történnie. Önkormányzati szinten egy pénztárt kezelnek, ennek a szétválasztása is
szükséges intézményenként.
2012. év könyvelés nincs teljes egészében befejezve.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a legsürgősebb feladat a 2013. évi költségvetés
elkészítése, melyet a képviselő-testületnek 2013. február 15-ig kell elfogadnia. A
költségvetés elkészítéséhez a szükséges információkat a polgármesteri hivatal
dolgozói a rendelkezésére tudják bocsátani, így azt el tudják készíteni a jogszabályi
előírásoknak megfelelően. Így azt 2013. március 4-ig el tudja juttatni a Magyar
Államkincstárhoz. A legfontosabb, hogy időben elindult a feltárás, így nem kerül
veszélybe a normatíva.
Szekeres Edit javaslatot tesz a pénzügyi munkák elvégzése érdekében arra, hogy
legalább 2-3 főt kell alkalmazni ezekre a feladatokra.
Papp János polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kijelenti, hogy a hivatalon
belüli változás Szekeres Edit javaslata alapján fog megtörténni. Így
gazdaságvezetőnek Illyésné Nagy Teréziát fogják alkalmazni. Dr. Papp Zoltánné –
aki 4 órában a Művelődési Házban dolgozik, elvégezte a számviteli főiskolát. 4
órában fogják alkalmazni a könyvelési feladatok elkészítésére, illetve a 2012. évi
könyvelés befejezésére. Bálint Csabát köztisztviselőként fogják alkalmazni a
hivatalban, és így az adós feladatok mellett a könyvelésben is fog tudni segíteni.
A napirendhez hozzászólnak Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné képviselők.
A képviselő-testület a tájékoztatóval kapcsolatban nem hoz határozatot.

2. Napirend
Önkormányzati lakás értékesítésének megtárgyalása
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Felszabadulás
u. 97. szám alatt lévő ingatlant (a volt babérleveles és a Csőke féle ház)
felértékeltette. Az egész területet a gumis, Sólyom és Fia Kft. kéri 13,5 millió forintért.
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A napirendhez hozzászólnak Fenyves Györgyné, Merena Lászlóné, Papp János
Józsefné képviselők.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2013.(II.4.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalu, Felszabadulás u. 97. sz. ingatlan értékesítéséről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Papp
János polgármester tájékoztatóját a Rákócziújfalu, Felszabadulás út 97. sz.
alatti ingatlan felértékeléséről.
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Papp
János polgármester beszámolóját, és hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő Rákócziújfalu, Felszabadulás út 97. sz. alatt lévő 601/2 hrszú
ingatlanát Sólyom és Fia Kft-nek (5435 Martfű, Nógrádi S. u. 4., képviseli:
Sólyom Károly és Sólyom Károlyné) 13,5 millió forintért értékesítse.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Sólyom és Fia Kft., Martfű
3. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

3. Napirend
Szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Papp János polgármester elmondja, hogy 42 m3 szociális jellegű tűzifát fognak
kapni, melyet 70-80 családnak kitudnak osztani. Az Nefag-tól lehet megrendelni a fát,
és február 15-ig kellene kiosztani. Gond az, hogy ilyen esős, sáros időben nem
tudnak bemenni az erdőbe fáért.
A napirendhez hozzászól Papp János Józsefné és Fenyves Györgyné képviselők.
Papp János polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szociális célú tűzifa
támogatás elosztásáról szóló rendelet-tervezetet.
Polgármester úr kéri, amennyiben egyetértenek a rendelettel, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 7 fő – 7 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4
2/2013.(II.04.) önkormányzati RENDELETE
A szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben
eljárva hivatkozással a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59//2012.(XI.28.) BM. Rendelet 2. § (1)
bekezdésére a szociális célú tűzifa támogatás elosztására a következőket rendeli:
A rendelet célja
1. §
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának az 59/2012.(XII.28.) BM. Rendelet alapján
szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatás és az ehhez biztosított
önkormányzati saját erőből vásárolt tűzifa szociális rászorultsági alapon történő
szétosztása.
A rendelet hatálya
2. §
1. Család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak
2. Egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak
3. Egyedül élő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak
4. Háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak
Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok
4. §
(1) Az eljárás hivatalból indul a Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál rendelkezésre álló aktívkorú ellátásban, lakásfenntartási támogatásban,
időskorúak járadékában, részesülő személyekről vezetett nyilvántartások, valamint
az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján felvett listában feltüntetett
rászoruló személyek figyelembevételével, benyújtott kérelem nélkül.
(2) A képviselő-testület a tűzifa elosztására vonatkozó hatáskörét az Egészségügyi
és Szociális Bizottságára ruházza át.
5. §
A képviselő-testület a szociális célú tűzifa Egészségügyi és Szociális Bizottsági
hatáskörben történő elosztásához az alábbi részletszabályokat állapítja meg.
(1) E rendelet 3. § (1) bekezdésében – felsorolt – a Polgármesteri Hivatalnál
rendelkezésre álló szociális nyilvántartásokban szereplő szociális rászorult
személyek közül a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával
fűtő lakos jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg:
a.) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200%-át (57.000.- Ft).
b.) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-át (42.750.- Ft).
(2) Az (1) bekezdés alapján jogosult személyek 5 q tűzifára jogosultak.
(3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság által meghatározott szociálisan rászorult
személynek (háztartásnak) 5 q fa természetbeni juttatás állapítható meg a szociális
rászorultsági helyzettől függően az Egészségügyi és Szociális Bizottság által
differenciált mértékben.
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(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes felmérése alapján a 4. § (1)
bekezdésében meghatározott nyilvántartásokból kiválasztott, valamint a Bizottság
saját javaslata alapján összeállított személyektől jövedelemigazolására szolgáló
iratok kerülnek bekérésre az alábbiak szerint:
a.) Rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás
folyósításának igazoló szelvénye, illetőleg megállapító határozata,
b.) Jövedelemmel rendelkező személyek esetében:
- foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,
- egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet
megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági
igazolás
c.) Egyszerűsített foglalkoztatásban részesülők esetében a tevékenységet
végző által adott igazolás.
(5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntéséről a rászorult nevének, személyi
adatainak, lakcímének, részére nyújtott természetbeni támogatás mértékének
feltüntetésével a Ket. 72. § (4) bekezdés a.) pontja szerinti egyszerűsített határozatot
hoz.
(6) A tűzifa kijelölt helyről történő elszállításáról és rakodásáról az önkormányzat
közfoglalkoztatottak igénybevételével gondoskodik. Az átvétel tényéről átvételi
elismervényt köteles aláírni a támogatott.
(7) A szociális célú tűzifa elosztását a szállítást követően lehetőség szerint azonnal
meg kell kezdeni.
Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet 2013. március 1-én hatályát veszti.
Rákócziújfalu, 2013. február 04.

Papp János
Polgármester

Dr. Pető Zoltán
jegyző

3. Egyéb napirend
Tájékoztató a Remondis Kft. Szelevényi telepének megszűnéséről
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Remondisnak
megszűnt a szelevényi telepe, így az önkormányzatnak a Szolnoki Remondissal
kellene szerződést kötnie a hulladékszállításra. A lehetőségeket azonban nagyon jól
meg kell nézni, mivel a szolnoki Remondis Kétpóra szállít, és így valószínű, drágább
lesz a hulladékszállítási díj.
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A napirendhez hozzászól Fenyves Györgyné képviselők.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban nem hoz határozatot.

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

Rákócziújfalu, 2013. február 04.

Papp János
Polgármester

Dr. Pető Zoltán
jegyző

