JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 29-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Demeter János, Fenyves Györgyné,
Merena Lászlóné, Papp János Józsefné, Varga József
képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető,
Bartus Gábor IKSZT vezető, Patai Ferenc díszpolgár

Papp János polgármester köszönti a megjelent képviselőket és Patai Ferenc
díszpolgárt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, és megnyitja a
mai testületi ülést.
Napirendi pontok elfogadása
Papp János polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokkal
kapcsolatban módosító javaslatot tesz, melyet a képviselő-testület, egyhangúlag,
módosítás nélkül az alábbiak szerint elfogad:
1. Napirend - Előterjesztés az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
1/A. Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet elfogadásáról
1/B. Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló
rendelet elfogadásáról
1/C. Javaslat a közterület használatáról, védelméről, és a közterülethasználat díjáról
1/D. Előterjesztés az Állattartás helyi szabályairól szóló rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1/E. Előterjesztés a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet hatályon kívül
helyezéséről
2. Napirend - Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak
elfogadásáról
3. Napirend - Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési tervének, és az
önkormányzat 2013-2017. évre szóló stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására
4. Napirend - Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
jogszabályváltozásból eredő, és a központi ügyeleti feladatellátással kapcsolatos
módosításáról
5. Napirend - Előterjesztés a Református Egyházközség támogatásáról
6. Napirend - Előterjesztés a 16/2009.(I.12.) önkormányzati határozat
visszavonásáról
7. Napirend - Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről szóló levél
megtárgyalása
8. Egyéb napirend
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1. Napirend
Előterjesztés az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
Papp János polgármester felkéri Balogh Edith jegyzőt a napirend előterjesztésére.
Balogh Edith jegyző az alábbiakkal egészíti ki írásos előterjesztését. Megküldte
írásban a hatályos rendeletek jegyzékét. A jegyzék tartalmazza a rendeletek
felülvizsgálatának idejét is.
- Jegyzőnő tájékoztatja a képviselőket, a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság
megtárgyalta a napirendet, és részletezi az önkormányzat SZMSZ-ben történt
módosítási javaslatokat, elírás és telefonszám pontosítás miatt.
- A közterületek elnevezéséről és házszámozás rendjéről szóló rendeletet az új
szabályozás miatt kellett rendezni.
- A közterület használatáról, védelméről a közterület használat díjáról szóló rendelet
több szempont miatt pontosításra szorult. Pl.: a közterület foglalások nem engedéllyel
történtek. A rákócziújfalui piac, és az árusok helyzetét le kellett szabályozni.
- Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezését javasolja
Jegyzőnő, mivel az önkormányzatnak nincs központi felhatalmazása az állattartás
ügyében intézkedni.
- A képviselő-testület elfogadta a 2013. évi költségvetését, és a 2012. évi
költségvetési zárszámadását. Így a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet hatályon
kívül kell helyezését javasolja.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, a
bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetek. Az SZMSZ rendeletnél a
módosításokkal együtt, illetve a többi rendelet-tervezetet módosítás nélkül
elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
Papp János polgármester megköszöni a kiegészítést, és a javaslatokat.
A képviselő-testület részéről nem érkezik, kérdés, módosítási javaslat, így
Polgármester úr egyenként szavazásra bocsátja a rendeletek elfogadását.

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE
a SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
Ezen rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
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Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE
a KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL
Ezen rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE
az ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2012.(IV.11.)
RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL
Ezen rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE
a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2012.(II.27.) RENDELETE
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL
Ezen rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Napirend
Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak elfogadásáról
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt a napirend előterjesztésére
Balogh Edith jegyző írásos előterjesztését azzal egészíti ki, hogy az új alapító
okiratok elkészítése a jogszabályi változások miatt vált szükségessé, melyeket az
intézményvezetőkkel is egyeztetett.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja a
bizottság megtárgyalta a napirendet. A Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és
a Művelődési Ház alapító Okiratát a bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
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A képviselő-testület részéről nem érkezik módosító javaslat, így Papp János
polgármester egyenként szavazásra bocsátja az alapító okiratok elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
45/2013.(V.29.) önkormányzati határozat
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról
1. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat által
fenntartott Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát e határozat
melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Balogh Edith jegyzőt, hogy az alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának küldje
meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: Balogh Edith jegyző
2. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását el kell végezni és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Erről értesülnek:

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

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
46/2013.(V.29.) önkormányzati határozat
Mesevár Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról
1.
Rákócziújfalu
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében és a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a Mesevár Óvoda Alapító Okiratát e határozat melléklete szerint
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Balogh Edith jegyzőt, hogy az alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának küldje
meg.
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Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Balogh Edith jegyző
2. A Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását el
kell végezni és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: óvodavezető
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Óvodavezető, Rákócziújfalu
3. Magyar Államkincstár, Szolnok
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
47/2013.(V.29.) önkormányzati határozat
Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának elfogadásáról
1.
Rákócziújfalu
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító
Okiratát e határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Balogh Edith jegyzőt, hogy az alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának küldje
meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: Balogh Edith jegyző
2. A Művelődési Ház és Községi Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását el kell végezni és jóváhagyásra a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: intézményvezető
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Intézményvezető, Rákócziújfalu
3. Magyar Államkincstár, Szolnok
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár
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3. Napirend
Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési tervének, és az önkormányzat 20132017. évre szóló stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására
Papp János polgármester átadja a szót Balogh Edith jegyzőnek.
Balogh Edith jegyző elmondja, itt is hiánypótlásról van szó. Ugyanis az
önkormányzatnak rendelkeznie kell éves szinten ellenőrzési tervvel, melyet
kockázatelemzés alapján kellett összeállítani. Az ellenőrzés a belső szabályzatok
meglétére, a bizonylati fegyelem betartása, illetve a tartozások behajtására irányul.
Az önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve több évre szól.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság megtárgyalta a terveket, és egyhangú szavazattal
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Papp János polgármester - mivel nem érkezik kérdés, észrevétel a napirenddel
kapcsolatban -, 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.
48/2013.(V.29.) önkormányzati határozat
Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező 2013. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Balogh Edith jegyző
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Önkormányzati Intézmények vezetői, helyben
3. Pénzügyi vezető, helyben
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
49/2013.(V.29.) önkormányzati határozat
Az önkormányzat 2013-2017. évekre vonatkozó stratégiai tervéről
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 20132017. évekre vonatkozó stratégiai tervet elfogadja, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
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2. Önkormányzati Intézmények vezetői, helyben
3. Pénzügyi vezető, helyben
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár

4. Napirend
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
jogszabályváltozásból eredő, és a központi ügyeleti feladatellátással
kapcsolatos módosításáról
Papp János polgármester elmondja, hogy a napirendre vonatkozó írásos anyagot
megküldte, majd átadja a szót a bizottság elnökének.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság megvizsgálta az előterjesztett módosító javaslatokat
és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A napirenddel kapcsolatban a képviselő-testület részéről nem érkezik módosító
javaslat.
Papp János polgármester elfogadásra javasolja a határozat-tervezeteket, melyet
egyenként bocsát szavazásra.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
50/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
jogszabályváltozásból eredő módosításáról

Társulási

Megállapodásának

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1)
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen
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.
2. A képviselő-testület felkéri a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsát a Társulás belső szabályzatainak jelen határozatban
foglaltaknak megfelelő felülvizsgálatára.
Határidő: 2013. július 1.
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Felelős: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Elnöke
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
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.
51/2013. (V 29.) önkormányzati határozat
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a központi
ügyeleti feladatellátással kapcsolatos módosításáról
Rákócziújfalu
Községi
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2)
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület 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.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
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.
52/2013.(V.29.) önkormányzati határozat
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
módosításáról

Társulási

Megállapodásának

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése
alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 19.
§ (2) bekezdés d) pontjára az alábbi határozatot hozza:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását a határozat
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melléklete szerint jóváhagyja, azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített többséggel
hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé.
Erről értesülnek:

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

5. Napirend
Rákóczifalvai Református Egyházközség támogatásáról
Papp János polgármester röviden ismerteti az írásos előterjesztésének lényegét.
Elmondja, hogy sajnos az önkormányzat anyagi helyzete miatt egyenlőre nincs forrás
a támogatásra.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, de döntést nem hoztak az
üggyel kapcsolatban.
A napirendhez hozzászól Merena Lászlóné képviselő.
Papp János polgármester kéri a képviselőket, hogy a határozat-tervezetet fogadják
el.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
53/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
A Rákóczifalvai Református Egyházközség támogatásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát
képező templom külső felújítására a Rákóczifalvai Református
Egyházközségnek 1.367.533.-Ft támogatást biztosít, valamint eltekint az
„egyéb költségekre” átutalt 244.983.-Ft visszafizetésének kötelezettségétől,
oly módon, hogy annak összege levonásra kerül a támogatás összegéből.
Az 1.122.550.-Ft támogatás összegének utalására az önkormányzat 2013. évi
költségvetésében szereplő pályázati összegek beérkezése, illetve esetleges
plusz bevételek keletkezése esetén kerülhet sor, melyet a költségvetésbe be
kell építeni.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: Papp János polgármester
Erről értesülnek:
1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Református Egyházközösség, Rákóczifalva
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3. Pénzügyi vezető, helyben
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár

6. Napirend
Előterjesztés a 16/2009.(I.12.) önkormányzati határozat visszavonásáról
Papp János polgármester elmondja minden képviselő ismeri a történetet. Csüllög
Gábor vállalkozónak az előző testület 3,8 millió kártérítést fizetett ki. Jegyzőnő
átnézte az iratokat, és megállapította, hogy jogalap nélküli kifizetés történt, melyet az
előterjesztésben részletesen leírt.
Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - tájékoztatja a
képviselőket, hogy a bizottság megvizsgálta az ügyet, és javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el a határozat visszavonását.
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.
54/2013. (V.29) önkormányzati határozat
Csöllög Gábor kártérítési igényéről szóló 16/2009.(I.12.) önkormányzati
határozat visszavonásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csüllög Gábor
kártérítési igényének elfogadásáról szóló 16/2009. (I.12.) önkormányzati
határozatát, mivel az törvénysértő visszavonja.
A Képviselő-testület kötelezi Csüllög Gábort, hogy a jogalap nélkül kifizetett
3.800.000.-Ft kártérítési összeget 2013. június 31-ig az önkormányzatnak
fizesse vissza. A Képviselő-testület a jogtalanul igénybevett összeg után a
kamatok megfizetésétől eltekint.
Erről értesülnek:

7. Napirend

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Csüllög Gábor, Rákóczifalva, Rákóczi út 35.
3. Pénzügyi vezető, helyben
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár
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Szolnoki Rendőrkapitányság
megtárgyalása

vezetőjének

kinevezéséről

szóló

levél

Papp János polgármester előadja a Szolnoki Rendőr-főkapitányságtól érkezett
levelet kiküldte a képviselőknek, mely Szabó Zoltán r. alezredes rendőrségi
tanácsos, rendőrkapitányság vezetőjének történő kinevezéséről szól. Ezt a tisztséget
megbízással már tavaly novembere óta tölti be az alezredes. Polgármester úr
elmondja, hogy telefonon meghívta a testületi ülésre, de sajnos nem tudott jelen
lenni, így kérte, hogy mentse ki a képviselők előtt.
Polgármester úr javasolja a képviselőknek, hogy támogassák az alezredes úr
kinevezését. Javaslatát szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
55/2013. (V.29) önkormányzati határozat
Szabó István r.alezredes kinevezésének támogatásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
Szabó Zoltán r. alezredes rendőrségi tanácsos, rendőrkapitányság
vezetőjének történő kinevezését.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Rendőr-főkapitányság, 5002 Szolnok, Pf. 97.
3. Pénzügyi vezető, helyben
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár

8. Egyéb napirend
Tájékoztatás térfigyelő kamerarendszer
felülvizsgálatáról

üzemeltetéséről, és a lakásrendelet

Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Művelődési Háznál
kitett térfigyelő kamerák a Polgárőrség tulajdona, melyet pályázaton nyertek. A
kamerák üzemeltetésére és használatára együttműködési megállapodást írnak alá
Pusztai Ferenc polgárőrség vezetőjével.
A falu végére ki fogják írni, hogy a településen térfigyelő kamera működik, mert
elriasztó hatása van.
Papp János polgármester javasolja a képviselőknek, hogy csak úgy adjanak bérbe
lakásokat, ha 3 havi kaukciót letesz a bérlő. Sajnos még mindig nagyon sok a
felhalmozott tartozás a lakbér és a rezsitartozásokból, melyet még bírósági úton is
nagyon nehéz behajtani.
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A lakásrendelet felülvizsgálata során, a 3 havi kaukció kikötést beépítésre kerül a
rendeletbe.
A képviselő-testület elfogadja a tájékoztatást, és egyetért a 3 havi kaukció
kikötésével.

Folyószámlahitel felvételéről
Papp János polgármester felkéri Jegyzőnőt, a napirend előterjesztésérhez.
Balogh Edith jegyző megkéri a Pénzügyi vezetőt, hogy adjon tájékoztatást a
képviselőknek az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket:
A 2012. évről, illetve régebbről megmaradt tartozások összege 3 millió forint. Ebből a
szúnyogirtás összege 1,4 millió. Ez azért is problémás, mert megint lesz
szúnyoginvázió és szükség lesz irtásra. 1.2 millió forint vízdíj tartozása van az
önkormányzatnak, a VCSM felé, mely 2012. május hótól halmozódott fel. Ezen kívül
- a többihez képest -, vannak még apróbb számlakövetelések, melyek közel 1 millió
forintot tesznek ki. Remondis Kft.-nek van követelése, mely zömmel a lakosság
részéről meg nem fizetett szemétszállítási díjból ered. Ez nem elismert követelés,
mely tárgyalás alapját képezheti, és lehet rajta változtatni. Van követelése a Zöld fa
Kft-nek 846 eFt,, illetve a Zöld Farm Kft-nek is 230 eFt.
2013. évre áttérve a lejárt határidős számlák összege 984 eFt, ez is zömmel április
havi lejárt fizetési határidős számlák. Itt kettő olyan tétel van, - Balázs Erikáé, és az
Euroreging Kft-é -, melyek pályázathoz kapcsolódó számlák, közel 1 millió forintot
tesznek ki. Vannak a május havi esedékességű számlák, melyek 4,2 millió
összegűek. Ebből 2 millió forint az iskola, óvoda étkezés összege és még apróbb
tartozások. Ezek 3 milliót tesznek a 4,2 millió forintból. Van még gázdíj, áramdíj,
telefonszámla, köztemetésre kifizetett tartozás.
Gyakorlatilag, amit sürgősen ki kellene fizetni, az 5,2 millió forint.
Ha a bevételeket megnézik, az 44 millió támogatás a Művelődési Ház pályázatából,
melyet már többszörösen leellenőriztek, és már küldtek is meg belőle. Azt ígérték,
hogy a fennmaradó összeget 2-3 hónap múlva leküldik.
A havi bevétel 7,5 millió forint. A kifizetések összege, 4,5 millió forint a dolgozóik
fizetése, és a segélyek összege. A segélyeknél 1 milliót pótolni kellene, saját
pénzből, mert ennyivel kevesebb a leutalt összeg. Ezt a lakásbérlésből, adóból
beérkező összegből kellene fizetnie az önkormányzatnak.
Nyáron nincs étkeztetés, és fűtésszámla, ez könnyebbséget jelent az
önkormányzatnak.
Papp János polgármester megköszöni a részletes tájékoztatót, majd átadja a szót
Bizottság elnökének.

13

Varga József - Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke - elmondja, hogy a
bizottság nagyon részletesen megtárgyalta a napirendet, kellően megalapozottnak
találták a hitelfelvételt. Javasolják, a képviselő-testület fogadja el.
A bizottság mindenképpen javasolja, hogy próbáljon Polgármester úr megegyezni a
VCSM-el, hogy csökkentsék a vízdíjat.
Papp János polgármester egyetért ezzel a javaslattal, mert ő a koncessziós díjjal
sem ért egyet.
Polgármester úr 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.
56/2013.(V.29.) önkormányzati határozat
Folyószámlahitel felvételéről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
gazdálkodás biztonsága érdekében 5 millió forint folyószámlahitelt vesz
igénybe, 2013. december 31-i lejárattal, a Kunszentmárton és Vidéke
Takarékszövetkezettől, mint számlavezető pénzintézettől.
A hitel visszafizetésére a 2013. évi költségvetési bevételek fedezetet
nyújtanak.
A képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármestert a hitelszerződés
aláírására.
A képviselő-testület kéri, hogy a hitel és járulékai épüljenek be a 2013. évi
költségvetésbe.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Papp János polgármester
Erről értesülnek:

1. Valamennyi Képviselő, helyben
2. Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi vezetője, helyben
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár

A Humán Segítő Nonprofit Kft-vel kötendő ellátási szerződésről
Papp János polgármester átadja a szót Jegyzőnőnek.
Balogh Edith jegyző elmondja, hogy írásban kiküldte a Humán Segítő Nonprofit Kftvel kötendő szociális ellátásról szóló szerződés tervezetét, melyből néhány számadat
hiányzik, melyet most ismertet.
Étkeztetés: 100 fő/nap.
Házi segítségnyújtás: 30 fő.

14
Nappali ellátás: 30 fő, ezen belül a demens személyek száma: 6 fő.
Ezenkívül a szerződés tartalmazza, hogy a szolgáltatási díjat a szolgáltató állapítja
meg.
Javasolja a képviselő-testületnek, mivel a feladat ellátása az önkormányzat kötelező
feladatai közé tartozik, hogy folyamatosan figyeljék a Kft. működését. A szerződés
tartalmazza, hogy azonnali hatállyal felbontható, amennyiben a vállalt
kötelezettségeit megszegi a szolgáltató.
A képviselő-testület részéről nem érkezik kérdés, módosító javaslat, 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.
57/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
Szociális ellátási szerződésről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122. §-a
alapján e határozat melléklete szerint a szociális alapfeladatok biztosítására
ellátási szerződést köt a Humán Segítő Nonprofit Kft-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés
aláírására.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: 2013. június 5-ig..
Erről értesülnek:

1. Valamennyi Képviselő, helyben
2. Humán Segítő Nonprofit Kft., Heves
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi vezetője, helyben
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár

Közbeszerzési eljárás megtárgyalása
Papp János polgármester előadja, hogy a képviselő-testület már áprilisban tárgyalt
a települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közbeszerzési
eljárásról. Az írásos előterjesztésben jeleztem, hogy elkészült a ajánlati felhívás és
az ajánlattételi dokumentáció.
Polgármester úr kéri a képviselőket, fogadják el határozati javaslatát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 6 fő – 6 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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57/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
Települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közbeszerzési
eljárás indításáról
Rákócziújfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontja
alapján „ Rákócziújfalu község közigazgatási területén belül települési szilárd
hulladék rendszeres elszállítása” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indít.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. Dr. Takács Éva Ügyvédi Iroda
1111 Budapest, Bartók Béla u. 20. I. em. 4.
3. Magyar Államkincstár, Szolnok
4. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5. Irattár

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

Rákócziújfalu, 2013. május 29.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

