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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00 
              órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak:   Beszkid Andor  polgármester
 Beszkid János képviselő
 Golopi Károly képviselő
 Juhász Vincéné alpolgármester
 Jusztin Péterné képviselő
 Kiss János képviselő

  Vincze Attila

Tanácskozási joggal:   dr. Verbói Mária   jegyző

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy  a  megválasztott  hat  képviselő-testületi  tag  közül  mindenki  jelen  van,  így  a  tanácskozás
határozatképes. 
A napirendek sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon történt.

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

1.) Rimóci Kobak Egyesület hitel felvétele
       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

2.) Rimóci Ifjúsági Egyesület kérelme
Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

3.) Rimóci Sport Egyesület kérelme.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

4.) Rimóc-Sipeki patak tulajdonjogának rendezése
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.

Napirendek tárgyalása

1.) Rimóci Kobak Egyesület hitel felvétele.      
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

         
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Kobak Egyesület az IKSZT program
keretében, pályázaton nyert támogatással a klubot újítja fel. Ehhez – a támogatás előfinanszírozottsága
miatt  - hitelt  kell felvennie.  A hitelszerződés 2013. július 18-án megköttetett.  A kölcsönt folyósító
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Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a folyósítás feltételeként készfizető kezes biztosítását kéri.
A kezes az önkormányzat volna. A készfizető kezességhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását.

A  polgármester  szavazásra  bocsátja  a  Rimóci  Kobak  Egyesület  támogatás  előfinanszírozási
hitelszerződéséhez szükséges készfizető kezesség vállalásáról szóló előterjesztés 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

87/2013. (VIII.1.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Rimóci Kobak Egyesület támogatás 
előfinanszírozási hitelszerződéséhez szükséges készfizető kezesség vállalásáról
szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy Szécsény és Környéke
Takarékszövetkezet, mint Hitelező és a Rimóci Kobak Egyesület között 2013. 
július 18-án éven belüli lejáratú támogatás előfinanszírozási hitelszerződés jött 
létre.

A Képviselő-testület készfizető kezességet vállal a Rimóci Kobak Egyesület 
tartozásának, a Hitelezővel kötött, 91/2013. számú hitelszerződés szerinti 
megfizetéséért. 

Felhatalmazza a polgármestert és Percze Renáta pénzügyi előadót a Készfizető
kezességi szerződés aláírására.

Határidő: 2013. augusztus 10.
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

2.) Rimóci Ifjúsági Egyesület kérelme.
            Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester
          
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az Ifjúsági Egyesület szeretne a falunapra  
hűtőmágnest készíteni, amelyen szeretné a település nevét és címerét feltüntetni.
Ennek engedélyezésére  a helyi rendelet lehetőséget ad.

A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott kérést.

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő testületének

88/2013 (VIII.1.) határozata.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Ifjúsági Egyesületnek
a település nevének, címerének használatáról szóló kérelmét.
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A Képviselő-testület a Rimóc Község Önkormányzatának jelképeiről
és azok használatáról szóló 11/1996. (VIII.9.) rendelet 7. § -ában biztosított
jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Rimóci Ifjúsági Egyesület 
az általa készítendő hűtőmágnesen felhasználhatja a település nevét és
címerét.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:  Beszkid Andor polgármester

3.) Rimóci Sport Egyesület kérelme
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester elmondja, hogy a Sport Egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetségtől pályázat útján 
7.017.439.-Ft támogatást nyert. A benyújtott pályázatban két dologra kértünk támogatást, egyrészt 
fűnyíró beszerzésére, másrészt pedig drénezésre, a sportpálya talajvíz elvezetési problémájának 
megoldására. 
A támogatás még nem érkezett meg az egyesület számlájára, de a fűnyírót már meg kellene venni, 
hiszen használni kellene. Ezért kéri az egyesület, hogy a fűnyíró beszerzés költségét előlegezze meg az
önkormányzat. E célra szánt összeg 1.403.350.-Ft. 

A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a kérelmet.

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő testületének

89/2013 (VIII.1.) határozata

A  Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Sport Egyesület 
kérelmét és úgy határoz, hogy a pályázati támogatással elnyert
eszköz – fűnyíró - beszerzésének költségét, 1.403.350.-Ft-ot
költségvetéséből megelőlegezi.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

4.) Rimóc-Sipeki patak tulajdonjogának rendezése
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester elmondja, hogy a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság megkereste  Rimóc község
Önkormányzat Képviselő-testületét miszerint vízjogi engedélyezési eljárást kíván kezdeményezni a 
Rimóc-Sipeki árvízcsúcs csökkentő, vízkárelhárítási célú tározó létesítésére.
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Tekintettel arra hogy a tározó érintett szakaszán a balassagyarmati Földhivatal ingatlan-nyilvántartása 
alapján Rimóc Község Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok téves földhivatali bejegyzésének 
kiigazítása folyamatban van , kérik hogy a tervezett víztározó vízjogi létesítési eljárásában 
felhasználásra kerülő hozzájáruló nyilatkozat kiadását.
Az érintett négy darab ingatlan tekintetében elmondja továbbá a polgármester, hogy a két külterületi 
ingatlan árokként míg az érintett belterületi ingatlanok patakként vannak bejegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban. Ezen ingatlanok a nemzeti vagyon részét képezik és tévesen kerültek Rimóc Község 
Önkormányzat tulajdonába bejegyezésre, a beruházást megelőzően szükséges a tulajdonjog rendezés 
valamint a földhivatali bejegyzések kiigazítása.

A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a kérelmet és hatalmazza fel a a 
megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő testületének

90/2013 (VIII.1.) határozata

A  Képviselő-testület megtárgyalta a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság  
kérelmét és úgy határoz, hogy a kérelemben foglaltaknak helyt ad és  hozzájárul 
a tulajdonába bejegyzett Rimóc külterület 0111 és 04 hrsz alatti valamint Rimóc 
belterület  352 és 353 hrsz alatti ingatlanok földhivatali ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésének kiigazításához.

               Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá a 
tulajdonosi megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

Mivel más napirend, hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 20.15 órakor bezárja.

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző
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