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

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

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

Napirendi pontok elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a mai napon tárgyalandó napirendi
pontokra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, módosítás nélkül az alábbiak
szerint elfogad:
1. Napirend
Folyószámlahitel felvételéről. Előterjesztő: Papp János polgármester
2. Egyéb napirend

1. Napirend
Folyószámlahitel felvételéről
Papp János polgármester felkéri a Pénzügyi vezetőt a napirend előterjesztésére.
Illyésné Nagy Terézia – pénzügyi vezető az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket.
A képviselő-testület ebben az évben már felvett 5 millió forint hitelt. A szemetes
rekultivációja lassan elkészül, így a kivitelező benyújtotta a 30 milliós számláját.
Ebből a tartozásból már az önkormányzat egyenlített, de nem a teljes összeget.
A benyújtott pályázatra a támogatást addig nem tudja az önkormányzat lehívni, amíg
ki nem egyenlíti ezt a számlát.
Ez indokolja az 5 millió likvidhitel keret felemelését 20 millió forintra, melyet az írásos
előterjesztésben is részletezett Polgármester úr.
A hitelt az önkormányzatnak 2013. december 31-ig vissza kell fizetnie. A pénzügyi
vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy még ebben az évben várhatók plusz
bevételek állami támogatásból, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
értékesítéséből.
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Balogh Edith jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és
Oktatási Bizottság azért nem tárgyalta a napirendet, mert a Takarékszövetkezet csak
a tegnapi napon jelzett vissza a hitelfelvételi kérelemmel kapcsolatban.
Papp János polgármester megköszöni a tájékoztatásokat. Elmondja, hogy nagyon
sok összefüggést vizsgáltak meg Jegyzőnővel és a Pénzügyi vezetővel, ahhoz, hogy
ezt a hitelkérelmet megindíthassák.
Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot. Kéri a képviselőket, amennyiben
egyetértenek a hitelfelvétellel, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
71/2013.(VIII.29) önkormányzati határozat
Folyószámlahitel felvételéről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
gazdálkodás biztonsága érdekében 20 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 fedezettet
nyújtanak.
A hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi kizárólagos tulajdonát képező
forgalomképes ingatlanokat kínálja lehetséges fedezetként:
- Felszabadulás út 33.
- Sallai Imre út 26/A.
- Táncsics Mihály út 18/B.
- Hámán Kató út 18.
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:
Felelős:

2013. szeptember 30.
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

2. Egyéb napirend
Polgármesteri tájékoztató
Papp János polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket:
- A Hámán Kató úti pályázatot megsürgette.
- A piac kialakításához beadták a pályázatot, melyen 50 millió forintot lehet nyerni.
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- A forgalomirányító azért van leszedve, mert egy másik kivitelezőt keres, amely
olcsóbb lesz. Ez ügyben az E-onnal folytat tárgyalásokat.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadja. Határozatot azonban nem
hoz a napirenddel kapcsolatban.

Világ Királynője Engesztelő Mozgalomról tájékoztató
Papp János polgármester elmondja, hogy kaptak egy levelet Komlóska Község
Köteles László polgármesterétől. Felkéri, Alpolgármester asszonyt terjessze elő a
napirendet.
Merena Lászlóné alpolgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket:
Az 1940-es évek elején Nagy Magyar Engesztelés néven a nemzetet összefogó
kezdeményezés indult el Magyarországon, Natália nővér kinyilatkoztatásai alapján.
Több sikertelen kezdeményezés után, most újjáéledt a Világ Királynője Engesztelő
Mozgalom. Ennek keretében egyre több település ajánl fel egy követ a Nemzet
Kápolnájának felépítéséhez.
Komlóska Község Polgármester Rákócziújfalu képviselő-testületét is felkérte, hogy
az építkezéshez egy marék földdel, és egy kővel járuljon hozzá, illetve, hogy legyen
tagja a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomnak.
A képviselő-testület tagjai megtárgyalják az elhangzottakat és a lehetőségeket.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatait, melyet egyenként bocsát
szavazásra.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
72/2013.(VIII.29) önkormányzati határozat
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalomba belépésről
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Világ Királynője
Engesztelő Mozgalomba belépésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és
úgy dönt, hogy az önkormányzat a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
pártoló tagja kíván lenni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármester a Tagfelvételi
kérelem aláírására és továbbítására.
Határidő:
2013. szeptember 20.
Felelős:
Papp János polgármester
Erről értesülnek:
1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Komlóska Község Önkormányzata
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár
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A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
73/2013.(VIII.29) önkormányzati határozat
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Engesztelő
Kápolna építés támogatásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Világ Királynője
Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a
Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő
feladatokról szóló 1443/2013.(VII.16.) Korm. határozatban nevesített
„Engesztelő Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja: az Engesztelő
Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es faragott
terméskő felajánlásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármestert, hogy a faragott
terméskövet elkészítesse.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 20.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Komlóska Község Önkormányzata
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
74/2013.(VIII.29) önkormányzati határozat
Egy marék föld adományozása
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Életfa Kárpátmedence Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az
önkormányzat a Nemzet egységének megvalósításához egy marék földet
adományoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármestert, hogy az egy
marék földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 20.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1.) Képviselők, Polgármester, Jegyző, Helyben
2.) Komlóska Község Önkormányzata
3.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
4.) Irattár
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Rákócziújfalu Sport Egyesületről
Papp János polgármester - Fenyves Györgyné képviselő kérdésére – elmondja,
hogy a Rákócziújfalu Sport Egyesület egy külön jogi szervezet, az önkormányzatnak
semmilyen tekintetben nincs hatásköre az ügyeiben eljárni. Polgármester úr
tudomása szerint Vadas Sándor az elnöke a Sport Egyesületnek.
A képviselő-testület nem hoz határozatot a napirenddel kapcsolatban.

Papp János polgármester megköszöni a képviselőknek a munkát, és bezárja a mai
képviselő-testületi ülést.

Rákócziújfalu,2013. augusztus 29.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

