JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 4-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,
Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető

Papp János polgármester üdvözli a képviselőket, Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, és megnyitja a testületi ülést.

Napirendi pont elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a mai napon tárgyalandó napirendre.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
2/2014.(II.04.) önkormányzati határozat
Napirendi pont elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai testületi
ülésen az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1. Napirend – Likvidhitel fedezetcseréjének megtárgyalása
Erről értesülnek:

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

1. Napirend
Likvidhitel fedezetcseréjének megtárgyalása
Papp János polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy 2013 augusztusában
tárgyalták a folyószámlahitel felvételét. A hitel fedezeteként a testület többek között a
Felszabadulás út 33. sz. forgalomképes ingatlanát ajánlotta fel.
2013 decemberében tájékoztatta a képviselőket, hogy Tanyafejlesztési Program
keretében, a termelői bolt és piac kialakítására benyújtott pályázaton nyert az
önkormányzat.
Ahhoz, hogy a piac építését megkezdhessék a felajánlott Felszabadulás út 33. sz.
ingatlant vissza kell vonni a hitelfedezetből.

2
A napirendhez hozzászólnak: Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető, és Fenyves
Györgyné képviselő.
Papp János polgármester felolvassa határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
3/2014.(II.04.) önkormányzati határozat
Likvidhitel fedezetcseréjéről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel
felvételéről döntött a 71/2013.(VIII.29.) számú önkormányzati határozatában.
A Képviselő-testület a hitelfedezetként felajánlott kizárólagos tulajdonát
képező Felszabadulás u. 33. sz. alatt lévő forgalomképes ingatlanát a
hitelfedezetből jelen határozatával visszavonja és helyette a hitel fedezetéként
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 5084
Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 23., 180 hrszú lakóházat és az 5084
Rákócziújfalu, Fő utca 73., 366 hrszú lakóházat ajánlja fel.
Határidő:
Felelős:

2014. február 4.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár

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

Rákócziújfalu, 2014. február 4.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

