JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. március 10-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,
Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző,

Papp János polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja a testületi ülést.
Napirendi pont elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok
módosítására, és szavazásra bocsátja elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
20/2014.(III.10.) önkormányzati határozat
Napirendi pontok elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon az
alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1. Napirend – Előterjesztés likvid- és működési hitel igénybevételéről
2. Napirend – Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
3. Egyéb napirend
Erről értesülnek:

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

1. Napirend
Előterjesztés likvid- és működési hitel igénybevételéről
Papp János polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság
elnökének.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – az alábbiakról ad
tájékoztatást. A bizottság részletesen megtárgyalta a napirendet és az írásban
megküldött likvid- és működési hitel igénybevételéről szóló határozat-tervezeteket módosítás nélkül - elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

2
Papp János polgármester egyetért a javaslattal és elmondja, hogy sajnos így
alakult a pillanatnyi helyzet. Talán nem lenne ilyen súlyos, ha a Takarékszövetkezet
másképp áll hozzá.
Felolvassa a határozat-tervezeteket és egyenként szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
21/2014.(III.10.) önkormányzati határozat
Likvid hitel felvételéről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. évi
gazdálkodás biztonsága érdekében 17 millió forint folyószámlahitelt vesz
igénybe, 2014. december 30-i lejárattal, a Kunszentmárton és Vidéke
Takarékszövetkezettől, mint számlavezető pénzintézettől.
A hitel visszafizetésére a 2014. évi költségvetési bevételek fedezetet
nyújtanak.
A hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi kizárólagos tulajdonát képező
forgalomképes ingatlanokat kínálja lehetséges fedezetként:
Rákóczi út 26/A. ( korábban: Sallai út 26/A.)
Táncsics út 18/B.
Varsányi utca (korábban: Hámán K. út 18.)
Táncsics út 23.
Fő út 73.
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármestert a hitelszerződés
aláírására.
A Képviselő-testület kéri, hogy a hitel és járulékai épüljenek be a 2014. évi
költségvetésbe.
Határidő:
Felelős:

2014. április 30.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1. Valamennyi Képviselő, Helyben
2. Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Elnöke
3. Polgármesteri Hivatal gazdaságvezetője, Helyben,
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
22/2014.(III.10.) önkormányzati határozat
Működési hitel igénybevételéről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete termelői bolt és
piac megvalósítása miatt a 2014. évi gazdálkodásában jelentkező átmeneti
likviditási problémák megoldása érdekében a Magyar Fejlesztési Banktól 14
millió forint működési célú hitelt vesz igénybe 2014. december 15-i lejárattal.
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A hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi kizárólagos tulajdonát képező
forgalomképes ingatlanokat kínálja fedezetként:
- Fő út 33. (korábban: Felszabadulás út 33.
- Táncsics út 20/A.
- Rákóczi út 26. 421 hrsz. (korábban: Sallai Imre út 26.)
- Rákóczi út 26. 422/1 hrsz (korábban: Sallai Imre út 26.)
- Rákóczi út 28. 422/2 hrsz (korábban: Sallai Imre út 28.
- Rákóczi út 6. fsz. 1. (korábban Sallai Imre út 6. fsz. 1.)
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármestert a hitelszerződés
aláírására.
A Képviselő-testület kéri, hogy a hitel és járulékai épüljenek be az ez év
költségvetésbe.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Papp János polgármester
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Magyar Fejlesztési Bank
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Irattár

2. Napirend
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Papp János polgármester elmondja, sajnos az önkormányzatnak még mindig van
hiteltartozása, és a pályázati pénzt sem kapták meg, ezért javasolja a rendkívüli
támogatás igénybevételét.
Polgármester úr felkéri a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnökét
ismertesse a bizottság véleményét.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – elmondja, hogy a
bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a rendkívüli önkormányzati támogatás
igényléséről szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
23/2014.(III.10.) önkormányzati határozat
Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2)
bekezdés k) pontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásról szóló 7/2014.
(I.31.) BM. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján rendkívüli támogatás
igényel működőképességének megőrzéséhez.
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Határidő:
Felelős:
Erről értesül:

2014. március 15.
Papp János polgármester
Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető
1./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2./ Valamennyi Képviselő, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Helyben

3. Egyéb napirend
Temető fenntartásáról és a települési környezet védelméről és a köztisztaság
fenntartásáról szóló rendeletekről
Papp János polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság
elnökének.
Varga József – Pénzügyi, Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke – tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy Balogh Edith jegyző javaslatot tett sírhely díjainak
módosítására, melyet a bizottság részletesen megtárgyalt.
A települési környezet védelméről és a közbiztonság fenntartásáról szóló rendelet
módosítását, Jegyzőnő az Avar- és növényi hulladék nyílt téri égetésének engedélye
miatt javasolja módosítani.
A bizottság a rendeletmódosításokkal kapcsolatban felkérte Jegyzőnőt, hogy a
következő bizottsági, illetve testületi ülésre terjessze elő javaslatát.
A képviselő-testület egyetért a bizottság felkérésével, határozatot azonban nem hoz
az üggyel kapcsolatban.

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

Rákócziújfalu, 2014. március 10.
Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

