JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. 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

Papp János polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a képviselőtestület határozatképes, és megnyitja a mai testületi ülést.
Napirendi pont elfogadása
Papp János polgármester két napirendi pontra és tárgyalási sorrendjére tesz
javaslatot, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
62/2014.(VIII.29.) önkormányzati határozat
Napirendi pontok elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1. Napirend - Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15 éves időtávra gördülő fejlesztési terv készítéséről és
benyújtásáról
2. Napirend - Előterjesztés a Rákócziújfalui Sportegyesület támogatásáról
Erről értesülnek:

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

1. Napirend
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15
éves időtávra gördülő fejlesztési terv készítéséről és benyújtásáról
Papp János polgármester elmondja, hogy a Víz- és Csatornaművek Koncessziós
Zrt-vel a koncessziós szerződést már évek óta megkötötték, melyet időközben
módosítottak. A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében, 15 éves
időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, melynek felújítási, pótlási és
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beruházási tervből kell állnia. A terv elkészítésére nagyon kevés a határidő, ezért
javasolja, hogy a VCSM közreműködésével készítsék el a tervet.
A napirendhez hozzászól Fenyves Györgyné képviselő.
Papp János polgármester ismerteti határozati javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
63/2014.(VIII.29.) önkormányzati határozat
Fejlesztési terv készítéséről és benyújtásáról
Rákócziújfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bek. 11. és 21. pontjában, valamint a 111. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján a 15 évre szóló – felújítási,
pótlási és beruházási tervből álló - gördülő fejlesztési terv elkészítésében a
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok, mint üzemeltető
térítésmentesen közreműködjön.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Papp János Polgármestert jelen
határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, így
különösen a gördülő fejlesztési terv benyújtására a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére, továbbá valamennyi dokumentum
aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2014. szeptember 10.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgató
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, helyben

2. Napirend
Előterjesztés a Rákócziújfalui Sportegyesület támogatásáról
Papp János polgármester elmondja, hogy a műfüves pálya építésére beadott
pályázat feltétele, hogy működő foci csapat legyen a településen. A csapat
megalakult, és beneveztek a bajnokságra. Ahhoz, azonban, hogy működőképes
legyen a csapat anyagi támogatásra van szükség.
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Polgármester úr javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2014. évi költségvetés
terhére vissza nem térítendő támogatást kapjon a focicsapat.
A napirendhez hozzászólnak: Varga József, és Merena Lászlóné képviselők.
Papp János polgármester elmondja határozati javaslatát, és kéri a képviselőket,
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
64/2014.(VIII.29.) önkormányzati határozat
Rákócziújfalui Sportegyesület támogatásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi
költségvetése terhére a Rákócziújfalui Sportegyesület részére 400 e Ft vissza
nem térítendő támogatást biztosít.
Az Egyesület bejegyzéséig a foci csapat alapfelszerelését az Önkormányzat
fizeti, melynek összegét a támogatás összegéből levonja.
A támogatás biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert.
A támogatás Sportegyesület részére történő átutalására az egyesület
bejegyzése és számla nyitása után kerülhet sor.
Határidő:
Felelős:

2014. szeptember 15.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Jegyző, helyben
2./ R.újfalui Sportegyesület, Fejes Mihály Elnök, Helyben
3./ J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Polgármesteri Hivatal, helyben

Papp János polgármester megköszöni a képviselők munkáját, és bezárja a mai
testületi ülést.
Rákócziújfalu, 2014. augusztus 29.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző
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