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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-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. 

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

1.) A közterület-használatról és a használati díjairól szóló 8/2013. (VI.17.) rendelet
módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

                           
2.) A  közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet

Megalkotása.
Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

3.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

4.) „ Rimóc Községért „ kitüntető díj, valamint elismerő oklevél odaítélésének 
megtárgyalása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

 5.) „ Rimóc község jó tanulója” díjra pályázat kiírása. 
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

6.) Egyebek
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

7.) Zárt ülés keretében: Egyéni kérelmek.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

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

A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Juhász Vincéné, Jusztin Péterné képviselőket kéri fel.
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A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.

Napirendek tárgyalása

1.) A közterület-használatról és a használati díjairól szóló 8/2013. (VI.17.) rendelet
            módosítása.

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
      ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )

         
A  polgármester  szóbeli  kiegészítőjében  kéri,  hogy  a  tervezetben  üresen  hagyott  kérdésekre  a
képviselők tegyenek javaslatot.

Hozzászólások:

Kiss  János javasolja,  hogy  külön  megállapodásban  kerüljön  rögzítésre  az  összes  igénybe  vehető
terület, és az időtartam is.

A  polgármester  szavazásra  bocsátja  az  elhangzott  javaslatot,  és  ezzel  a  kiegészítéssel  a  rendelet
tervezetet: 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

13/2013. (IX.03.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról és a használati díjairól szóló 
8/2013. (VI.17.)  rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

2.) A  közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása.
             Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester
             ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
          
A polgármester szóbeli kiegészítőjében a rendelet 10. §. (1) bekezdésében javasolja, hogy a házszámot
elsősorban a ház falára, ha ez nem megoldható, az ingatlan kerítésére helyezzék ki.

A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott kiegészítéssel a rendelet tervezetét..

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

14/2013.(IX.03.)  önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
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3.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet megalkotása.
            Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

A polgármester kéri a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot a rendelet tervezet 6. §. (1) bekezdésében
foglaltakra.

Hozzászólások:

Beszkid János javaslata: egy millió forintig alatt a polgármester, felette a képviselő-testület döntsön.
A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott kiegészítéssel a rendelet tervezetét.

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

15/2013. (IX.03.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

 4.) „ Rimóc Községért „ kitüntető díj, valamint elismerő oklevél odaítélésének megtárgyalása.
      Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

A polgármester elmondja, hogy a „Rimóc Községért „ kitüntető díjra, az elmúlt évben, a helyi 
rendeletben meghatározott határidő után érkezett javaslat az igazgatónőtől Erzsike nénire, aki 
nyugdíjba ment.
A másik javaslat- amely írásban nem érkezett be ugyan – Kiss Bertalannéra, a babaház üzemeltetőjére 
történt. Rozi néni minden díjazás nélkül üzemelteti a babaházat, belépődíjat nem szed, mindig szivesen
segít, patronálta a Mária csoportot is. Őt oklevélre javasolta a civil szervezet vezetője.
A díjra javasolt személy: Benkó Péter, aki a település történeti kutatásában kifejtett munkájáért 
érdemelné meg az elismerést, de ez sem érkezett be írásban.

Hozzászólások:

Kiss János kéri, hogy a javaslatot tevők írásban is nyújtsák be a felterjesztésüket, hiszen mindenki akit 
a polgármester út felsorolt megérdemli.

Beszkid János véleménye szerint mivel tavaly adta be az igazgatónő a javaslatot, lehet, hogy akkorra is
gondolta az elismerés átadását. 

Beszkid Andor  polgármester javasolja, hogy újra fel kell hívni a figyelmet erre a lehetőségre, és a 
rendeletben meghatározott körből kerüljön be írásos javaslat.

A képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával.
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5.) „ Rimóc község jó tanulója” díjra pályázat kiírása. 
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester javasolja a pályázat kiírását a helyi újságban, szeptember végi határidő megjelölésével.

A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és  egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő testületének

91/2013 (VIII. 29.) határozata

A  Képviselő-testület megtárgyalta a „ Rimóc község jó tanulója „ díjra
pályázat kiírásáról szóló előterjesztést, és úgy határoz, hogy az alábbi felhívást 
a Rimóci Újság következő számában közzéteszi:

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet
a 2012/2013-as tanévben jó tanulmányi eredményt elért, közép- és
felsőfokú tanintézetben nappali tagozaton tanuló diákok támogatására.
Pályázati feltételek:
- Középfokú tanintézményben elért 4,2 vagy annál jobb tanul-mányi
eredmény.
- Felsőfokú tanintézményben elért 4,0 vagy annál jobb tanulmányi
eredmény.
- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett, vagy általa
anyagilag, illetve szakmailag támogatott országos tanulmányi versenyen 
elért első tíz helyezés valamelyike.
A tanulmányi eredményt a bizonyítvány másolatával kell igazolni.
A nem számmal jelzett (pl.: megfelelt, jól megfelelt) tantárgyi eredményről 
(érdemjegyről) a tanintézmény által kiállított számszerű igazolást kell csatolni.

A magatartás és szorgalom érdemjegyek a tanulmányi átlag számításakor nem 
vehetők figyelembe.  Felsőfokú oktatási intézmény esetében a tanulmányi   
eredmény meghatározásánál nem a kredit átlag a meghatározó. A tanulmányi
eredmény igazolására csak a felsőfokú oktatási intézmény tanulmányi
osztálya által hitelesített okirat fogadható el.
Az országos tanulmányi versenyen elért eredményről az igazolás másolata 
 szükséges.
A pályázatot a rimóci hivatalban lehet benyújtani 2013. szeptember 30-án 
16.00 óráig.  A pályázati határidőn túl hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat nyertesei „Rimóc Község Jó Tanulója” elismerő oklevélben és
egyszeri 5.000 Ft-os támogatásban részesülnek, melyek ünnepélyes
keretek között kerülnek átadásra. 

               Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal
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Felelős:   Beszkid Andor polgármester
5.)Egyebek

a.) Törvényességi felhívás – a helyi iparűzési adó rendelettel kapcsolatban.
          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester elmondja, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításakor nem a 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő hatálybaléptetést alkalmazta a testület. Az ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési tevékenység adója emelkedett, és közben pedig nem lehet az adózóra plusz terhet 
róni. Ezért a hatálybalépés időpontja 2014. január 1. lehet.

Kéri a képviselő-testületet a módosító javaslat elfogadására.

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

16/2013. (IX.03.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló, többször módosított
9/1995. (XII.31.)  rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

b.) Komlóska Község Önkormányzatának megkeresése.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a megkeresést, és kéri a képviselő-testület véleményét.

Hozzászólások:

Kiss János javasolja, hogy jelentessük meg az újságban, küldjük el a civil szervezeteknek a felhívást.

Beszkid János véleménye szerint jó a gondolat, a magyar összefogást támogatja, egy marék földet és 
követ adhatunk e célra.

Vincze Attila véleménye szerint a földet és a követ adjuk, de pénzt nem.

A polgármester egyenként teszi fel szavazásra a határozati javaslatokat.

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

    Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

92/2013. (VIII.29.) határozata

a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról
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A Képviselő-testület üdvözli a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom 
Megalakítását, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyetért.

A Képviselő-testület kéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy támogassák
És tegyék lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten a Szent 
Anna-réten.

Felkéri a polgármestert a képviselő-testület határozatának továbbítására.

Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

93/2013. (VIII.29.) határozata

a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomba való belépésről

A Képviselő-testület a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomba belépésre 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy az önkormányzat 
a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom rendes tagja ( 1000.-Ft/év tagdíj 
megfizetésével ) kíván lenni.

Felhatalmazza a polgármestert a Tagfelvételi kérelem aláírására és
továbbítására.

Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

94/2013. (VIII.29.) határozata

a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett
Engesztelő Kápolna építés támogatásáról

A Képviselő-testület 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.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a faragott
terméskövet elkészíttesse. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

95/2013. (VIII.29.) határozata

egy marék föld adományozásáról

A Képviselő-testület az Életfa Kárpát-medence Összefogás kezdeményezését
Megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet egységének
Megvalósításához egy marék földet adományoz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy marék földet
Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. 

Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

c.) Jakab Gábor ingatlan felajánlása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a kérelmet és kéri a véleményeket.

Hozzászólások:

Kiss János véleménye szerint először el kellene adni egy értékesebb ingatlant, azután felújítunk ebből 
a pénzből kettőt ezzel ide csábíthatunk lakosokat, akár nyugdíjasokat is meg lehet célozni. 
Tulajdonképpen forgatnánk a pénzt.

Golopi Károly támogatja az elképzelést, jó lenne ha beköltöznének a faluba.

Vincze Attila véleménye szerint megélhetés is kellene a házhoz.

Kiss János elképzelése szerint pályázatot is ki lehetne írni, fiatalok, most végzettek, többet látnak, lehet
ötletük, javaslatuk. A helyi termelők segítése, helyi piac kialakítása. Kellene egy tervet készíteni, 
feladatra, határidőre lebontva. 

Juhász Vincéné  szerint van lehetőség abban amit képviselőtársa mond, de ki koordinálná az egészet ?

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy sok támogatási lehetőség van a mezőgazdaságban, de 
sajnos nem a földművelőknek.
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Golopi Károly elmondja, hogy a faluban is foglalkoztak emberek állattartással, de nincs kereslet nem 
tudja értékesíteni, ezért abba is hagyta.

Beszkid Andor polgármester továbbviszi Kiss János képviselő gondolatát, a probléma ott van, hogy 
nem tudunk eleget termelni, nincs felvevő piac sem. Ahhoz, hogy az emberek a helyi terméket vegyék 
egy település kevés, szélesebb összefogásra volna szükség. 

Golopi Károly a kistermelő a nagybani felvásárlással jobban jár, például a váci egyházmegye a 
Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával egy kezdeményezést indított el, mindenki máshoz ért, 
különfélét termel de együtt adják el a termékeiket. Szerinte is nagyobb területen kellene működni.

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy a váci egyházmegye védjegyet ad bizonyos termékekre, (
a termék és a termelő megfelelése az általuk megszabott feltételeknek csak magyar katolikus termelő 
kaphatja meg. Tervezi, hogy a helyi szociális boltban lesz egy polc, ahol a helyi termelők termékeit 
lehet megvásárolni. Azután lesz majd kialakítva piac, már itt vannak az udvaron az elemek.

Vincze Attila kérdezi, hogy a szociális boltban lehet-e kártyával fizetni ?

Beszkid Andor polgármester válasza: igen, már megrendelte a terminált az OTP-nél.
 
Jusztin Péterné visszatérve az ingatlan felajánláshoz: szerinte azonnal nem lakható, fel kell újítani.

Kiss János véleménye szerint ha elég nagy a telek megvehetnénk olajütőnek ( tökmag, napraforgó mag
van )  vagy gombát is lehetne termeszteni.

Beszkid János kérdezi, hogy van-e rá pénz, ha nincs ne vegyük meg.

A polgármester szavazásra teszi fel az ingatlan felajánlási kérelmet.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

96/2013. (VIII.29.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Jakab Gábor Somogyvámos, Fő utca 
44. szám alatti lakosnak a Rimóc, Kiskert út 7. szám alatti ingatlanára
vonatkozó felajánlási kérelmét és úgy határoz, hogy az ingatlant nem
vásárolja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

d.) Rimóc Községért Alapítvány szálláshely bővítése.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
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A polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az alapítvány a Varsányi út 91. szám alatt 
szálláshely bővítést tervez. Erre a pályázatot benyújtotta, de szükség van hozzá hitelre. A hitelt 
folyósító bank – Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet – egyrészt kezesség vállalását, másrészt 
fedezet biztosítását kéri.

A polgármester szavazásra bocsátja a kérdést: vállalja e az önkormányzat a Rimóc Községért 
Alapítvány hitel felvételéhez, illetve hozzájárul-e ahhoz, hogy a Szécsényi út 6. szám alatti ingatlant 
fedezetként felajánlja.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

97/2013. (VIII. 29.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóc Községért Alapítvány támogatás 
előfinanszírozási hitelszerződéséhez szükséges készfizető kezesség vállalásáról
szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület készfizető kezességet vállal a Rimóc Községért Alapítvány 
tartozásának, a Hitelezővel kötött hitelszerződés szerinti megfizetéséért. 

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

Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

98/2013. (VIII. 29.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóc Községért Alapítvány támogatás 
előfinanszírozási hitelszerződéséhez szükséges fedezet felajánlásról szóló 
előterjesztést.

A Képviselő-testület a Rimóc Községért Alapítvány által felvett hitel
fedezeteként az önkormányzat tulajdonában lévő, rimóci 418 hrsz-ú,
természetben, Szécsényi út 6. szám alatti ingatlant felajánlja.

Hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt folyósító bank – Szécsény és Környéke
Takarékszövetkezet – a jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:    Beszkid Andor polgármester
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  Egybeken belül a polgármester tájékoztatja a képviselőket Szabó Béla leveléről, melyben elfogadja a 
képviselő-testület árajánlatát akkor, ha a házban lévő bútorokat, berendezési tárgyakat is megvesszük 
200 ezer forintért. 

Vincze Attila véleménye szerint meg kellene nézni, hogy egyáltalán mi van a házban és mennyit érhet.

Beszkid Andor polgármester véleménye is az, hogy mivel ez opciós feltétel, meg kell nézni.

Egyebeken belüli képviselői észrevételek, javaslatok:

Beszkid János elmondja, hogy a művész úr édesapja eljött a településre és örült, hogy megnézhette az 
Erzsébet szobrot. Az iskolánál a ferde tető és a telefon oszlop zavarja a látványt, ezért javasolja az 
oszlop eltávolítását, és a ferde tető elbontását.

Kiss János javasolja, hogy csinálják meg együtt a Szent József Szövetség tagjai.

Beszkid Andor polgármester vállalja a telefon oszlop eltávolíttatását, viszont az iskolánál bonyolultabb
a helyzet. A KIK-hez került, akik nem fizetnek semmit és nem is csinálnak semmit az épülettel. Az 
iskola környezete sincs rendbe téve, itt a tanévkezdés a fű pedig nincs lenyírva. Az önkormányzatot 
sem keresték meg, nem kérik hogy rakjunk rendet.
Egyetért a ferde tető elbontásával de csak a KIK-kel történő egyeztetést, megállapodást követően, 
ugyanis legalább az anyag költséget fizessék meg. 

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

99/2013. (VIII. 29.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta az Erzsébet szobor környezetének
Rendbe tételéről szóló javaslatot és úgy határoz, hogy:

1. A telefon oszlopot lebontatja, eltávolíttatja, 2013. szeptember 21-ig.
2. Az iskola ferde tető elbontása a KIK-kel történő megállapodást

követően.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:  értelemszerűen
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

Egyéb:

Golopi Károly a Kisasszony napi ünnep előtt a kápolnához vezető út rendbetételét kéri, illetve a 
gondozási központon keresztül az idősek szállítását is szeretné megoldani. Van-e erre egyáltalán igény,
mert nem minden idős ember tudja gyalog megtenni az utat.
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Beszkid Andor polgármester válasza: természetesen keresse bátran a gondozási központ vezetőjét, 
amennyiben igény van a kisbusz kiviheti az időseket a kápolnához.

Vincze Attila jelzi, hogy a szabadon kószáló kutya a faluban. Nem lehet tudni van-e és ki a gazdája. 
Ebben valamilyen intézkedést kér.

Kiss János javasolja az ebadó bevezetését, sőt az újra termelődést megakadályozandóan az 
ivartalanított ebet mentesíteni .
Véleménye szerint kellene egy állami alap a kőbor ebek begyűjtésére. El kellene juttatni ezt a 
javaslatot az országgyűlési képviselőnek. Megoldás lehetne, ha egy központi helyre gyűjtenék össze, 
amelyiknek lesz gazdája, elviszi, amelyiknek nem azt el kellene altatni.

A képviselő-testület ezt követően hatósági ügyeket tárgyal ezért zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt 
ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Juhász Vincéné Jusztin Péterné
    Képviselő      képviselő
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