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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 11.-én 18.00 
              órakor megtartott üléséről.

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

  Vincze Attila képviselő

Távolmaradó képviselő:  Kiss János

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  öt  fő  jelen  van,  így  a  tanácskozás
határozatképes. 

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

1.) Szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

                           
2.) „ Rimóc község jó tanulója” díj odaítélése 
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

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

4.) A 2013. évi munkaterv módosítása.
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
 
5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

6.) Egyebek
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

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

A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek  Beszkid János és Jusztin Péterné képviselőket kéri fel.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
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Napirendek tárgyalása

1.) Szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése.
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

         
A  polgármester  ismerteti  a helyi  önkormányzatok  szociális  célú  tüzifavásárláshoz  kapcsolódó
kiegészítő  támogatásról  szóló  57/2013.  (X.4.)  BM  rendeletet,  külön  kiemelve  a  saját  forrás
biztosítására vonatkozó részt.
 
Hozzászólások:

Beszkid János  kérdezi, hogy forintban mit jelent az önerő ?
 
Beszkid Andor  polgármester válasza: 180 főre igényelhetünk tüzifát, maximum személyenként 2 m3-
t. A saját rész 2000/erdei m3 + áfa. Ez forintosítva 914 ezer forint. 

Juhász Vincéné véleménye szerint ez nagyon sok pénz, elég lenne 180 m3 is, fele összegű önerővel.

Jusztin Péterné szerint is elegendő a 180 m3-es igény, valószínűleg nem kapunk annyit sem. 

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot: az önkormányzat 180 m3
szociális tüzifára nyújtson-e be igényt és ahhoz biztosítja az önerőt.

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

114/2013. (X.11.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a helyi önkormányzatok szociális
célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
57/2013. (X.4.) BM rendeletben ( továbbiakban: BM rendelet ) biztosított 
lehetőségről szóló polgármesteri előterjesztést és úgy határoz, hogy

1. Benyújtja igényét a BM rendelet 1. §. (2) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott támogatásra, 180 m3 mennyiségre. 

2. Az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja a BM rendelet
1. §. (3) bekezdésében megjelölt, a támogatáson felüli kemény

      lombos fafajta esetében az 1.§. (2) bekezdés b) pontjába tartozó 
      településként, 2000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. október 15.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester
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2.) „ Rimóc község jó tanulója” díj odaítélése.
Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

                  
A polgármester ismerteti a szeptember 30-ig beérkezett pályázatokat. ( összesítés a jegyzőkönyv 
melléklete ).A középiskolások közül minden pályázó megfelel a kiírási feltételeknek, a felsőfokú 
oktatásban tanulók közül egy pályázót sajnos el kell utasítani, mert a tanulmányi eredménye alatta van 
a kiírásban szereplőnek.
A polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy adjunk-e tárgyjutalmat a pénz mellé. 

Hozzászólások:

Beszkid János elmondja, hogy korábban akik kaptak tárgyjutalmat örültek neki.
 
Beszkid Andor javaslata: gravírozott toll, oklevél, pénzjutalom és virág, amit kapnak az eredményesen 
pályázók.

A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot:

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

115/2013.(X. 11.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Rimóc község jó tanulója „ díjra benyújtott
pályázatokat, és az alábbiak szerint dönt:

Elismerő oklevelet, 5.000.-Ft pénzjutalma, egy gravírozott tollat és virágot ad:

- Bagó Fruzsina ágnes           Nagykert út 19
- Dax Dániel István király út 28.
- Dax József István király út 28.
- Jusztin Bianka Varsányi út 35.
- Kőmíves Tamás Csillaghegyi utca 2/b.
- Percze Kristóf Varsányi út 56.
- Vanya Bernadett Magashegyi út 26.
- Vizovicki Lolita Magashegyi út 1. szám alatti középiskolásnak,

- Balázs László Bertalan Bem apó utca 29.
- Bobály Anna Katalin Varsányi út 109.
- Kiss Flóra Varsányi út 63.
- Percze Gábor Bem apó utca 20.
- Kőmíves Anikó Csillaghegyi út 2/b.
- Jusztin Katalin Kiskert út 12.
- Pálmány Melinda Bem apó utca 57.
- Rigó Péter Csillaghegyi út 6.
- Valkó Zsuzsanna Bem apó utca 27. szám alatti felsőfokú oktatásban

                          tanulóknak.
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A pályázati kiírásnak nem felelt meg Balázs Anita Kiskert út 2. szám alatti hallgató
pályázata, ezért azt elutasítja.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. október 25.
Felelős:  Beszkid Andor polgármester

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

A polgármester ismerteti emlékezteti a képviselőket arra, hogy tavaly,  mivel határidőn túl érkezett a 
javaslat nem tárgyalta a testület ezt a témakört. Az iskolaigazgatótól érkezett Jusztin Józsefné 
Erzsikére javaslat, Jusztin Józsefnétől pedig az igazgatóra.
A helyi rendeletünk szerint formailag az igazgatótól érkezett javaslat felel meg a feltételeknek, a másik
nem. Jusztin Józsefné 1974-ben került az iskolába a főiskola elvégzése után fiatal pedagógusként. Ez 
volt az első és egyetlen munkahelye, innen ment nyugdíjba. A gyerekeket nagyon szerette, és hosszú 
ideig dolgozott a település iskolájában. 

Hozzászólások:

Golopi Károly véleménye szerint Erzsike szerényebb volt a többi pedagógusnál, sok ünnepélyt, 
fellépést szervezett, soha nem húzta ki magát a közösségi életből. Két gyermekét tanította, sokat adott 
a gyerekeknek a tanórákon kívül is.

Jusztin Péterné egyetért képviselő-társával, ő is szerény embernek ismeri Erzsikét, minden 
rendezvényen aktívan részt vett.

Juhász Vincéné véleménye szerint a helyi rendeletet kellene módosítani, pontosítani, hogy ne kerüljön 
a képviselő-testület kellemetlen helyzetbe. A beadási határidőt javasolja augusztus 31. napjában 
meghatározni, és a javaslatokat az aktuális évben lehessen elbírálni, ne a következőben.

A polgármester javasolja, hogy mivel az előző évben érkezett a javaslat – tulajdonképpen elkésett – az 
idén pedig nincs új, ezért 2013-ban ne adjon ki a képviselő-testület ilyen díjat.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot:

A Képviselő-testület  3 igen, 2 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

116/2013. (X. 11.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a „ Rimóc Községért „ kitüntető díj, valamint
elismerő oklevél adományozásával kapcsolatos előterjesztést és úgy dönt,
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hogy 2013. évben sem a kitüntető díjat sem az elismerő oklevelet nem adja ki.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

E napirenden belül kerül sor a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2000. (VII.13.)
önkormányzati rendelet módosítására.

A polgármester javaslatot tesz a rendelet 1. §. (2) bekezdése b) pontjának módosítására: a javaslat 
benyújtási határidő: minden év augusztus 31-ig lehetséges, a határidő elmulasztása jogvesztő, és egy c)
ponttal egészülne ki: a Képviselő-testület a beérkezett javaslatok alapján a díj odaítéléséről minden év 
október 15.napjáig dönt.

Ezt követően szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot:

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

17/2013. (X.16.) önkormányzati rendelete 

kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló
10/2000 (VII.13) önkormányzati rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

 4.) 2013. évi munkaterv módosítása.
       Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

   
A polgármester elmondja, hogy a munkaterv készítésekor nem gondoltunk a település közbiztonsági 
helyzetéről szóló rendőrségi tájékoztatóra. Ezért javasolja, hogy a novemberi ülés napirendjére 
kerüljön be a település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi tájékoztató. Erre az ülésre minden 
RNÖ tag kap majd meghívót nem csak az elnök.

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

117/2013. (X.11.) határozata

Rimóc  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
Munkatervét az alábbiak szerint egészíti ki:

November: 1.) Tájékoztató Rimóc település közbiztonsági helyzetéről.
 Előterjesztő: Dr. Ludvai Dezső rendőrkapitány
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Felhatalmazza a polgármestert a szükséges tájékoztatás, intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

c.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 
          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
        ( a HEP tervezet a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester  elmondja,  hogy a HEP tervezete  elkészült,  rengeteg adatot kellett  összegyűjteni,  a
jogszabályi előírások szerinti formát és tartalmat tartani kellett. A HEP elkészítése Jusztin Istvánnénak
köszönhető. A település honlapján olvasható volt a mai napig. A roma nemzetiségi önkormányzatnak
szintén megküldtük véleményezésre, de a mai napig válasz nem érkezett. Fontos, hogy a településnek
legyen elfogadott esélyegyenlőségi terve, mert ennek hiányában nem nyújthat be pályázatot.

Szavazásra bocsátja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

118/2013. (X. 11.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
szóló polgármesteri előterjesztést.

A Képviselő-testület Rimóc  Község Önkormányzatának Helyi
Esélyegyenlőségi Programját – a közzétett formában – változtatás nélkül
e l f o g a d j a.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

                                  Dr. Verbói Mária jegyző

6.) Egyebek
a.)  Óvodavezetői pályázat

             Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az óvodavezetői pályázati kiírásra 
egyetlen pályázat sem érkezett. A jogszabályi kötelezettségünk alapján újra ki kell írni a pályázatot.
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A polgármester szavazásra bocsátja az óvodavezetői pályázat kiírásával kapcsolatos előterjesztést.
 
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

   
 Rimóc Község Önkormányzata

Képviselő-testületének
119/2013. (X.11.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a  Rimóci Nyulacska Óvoda 
vezetésére pályázat kiírásával, kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint 
dönt:

A Rimóci  Nyulacska Óvoda vezetői beosztására pályázatot ír ki, a jogszabály-
ban meghatározott feltételekkel.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

         b.) Gépbeszerzés
           Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
          

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a bio kazánprogram kapcsán vásárolt egy 
aprítékolót. Viszont erőgép nélkül nem tud működni, tehát szükség van egy jó állapotú traktorra. A 
képviselő-testülettől felhatalmazást kér arra, hogy eljárhasson egy műszakilag megfelelő traktor 
megvásárlásában.

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

   
 Rimóc Község Önkormányzata

Képviselő-testületének
120/2013. (X.11.) határozata

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy egy jó
műszaki állapotban lévő erőgép, traktor beszerzésében eljárjon.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:    Beszkid Andor polgármester
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        c.) IKSZT beruházás lezárása.
             Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az IKSZT beruházást a Kobak Egyesület 
végezte, pályázati támogatással. A projekt utófinanszírozott, ezért az egyesületnek támogatást 
megelőlegező hitelt kellett igénybe vennie. A takarékszövetkezet lezárná a hitelt, amihez 6.391.705.- 
forintot kellene visszafizetni, hogy ne kamatozzon. Az egyesület egy kedvezőbb kamatozású hitelt 
igényelne, amire a támogatás megérkezéséig van szüksége. Legközelebb januárban lehet kifizetési 
kérelmet benyújtani, aminek az átfutási ideje két hónap körül van. A lényeg az, hogy a holtidőre ne 
kelljen kamatot fizetni. Ezért átmeneti időre kb egy hónapra kellene kölcsönt adni az egyesületnek, 
hogy az új hitelkérelem elbírálásáig a számlákat ki tudja fizetni.
Az egyesület önkormányzati tulajdonú ingatlanon hajtotta végre a fejlesztést, tehát az önkormányzat 
vagyona gyarapodott.   

Hozzászólások:

Vincze Attila kérdezi, hogy a bútorok érkeznek-e, a székek milyenek ?

Beszkid Andor  polgármester válasza: sokféle széket kipróbáltunk, végül kompromisszum született, de
a székek – 200 db – megérkeztek.

A polgármester szavazásra bocsátja az általa előterjesztett javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

121/2013. (X.11.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Kobak Egyesületnek nyújtandó
kölcsönről szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint
dönt:

1. A Kobak Egyesület részére – a meglévő hitel illetve a beruházás
 lezárására – maximum 8.000.000.-Ft kamatmentes fejlesztési célú 
kölcsönt nyújt maximum két hónap időtartamra. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kölcsön ügyében eljárjon.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

d.) Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház működtetése.
Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a gyerekház 2014. évi működtetésének költségeit. Pályázati lehetőség van a 
működés támogatására, érdemes lenne kihasználni. A kérdés az, hogy vállalja-e az önkormányzat 3 
évig a működtetést ?
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Hozzászólások:

Beszkid János véleménye szerint egy jól működő intézményt érdemes továbbra is működtetni. 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

122/2013. (X.11.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekház működtetéséről szóló polgármesteri
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1. A Képviselő-testület benyújtja pályázatát a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz a Biztos Kezdet
Gyerekházat működtető szolgáltatók befogadására és
Állami támogatására.

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Rimóci Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházat három éven keresztül tovább 
működteti.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2013. október 16.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

e.) 2014. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester emlékezteti a képviselőket arra, hogy a 2014. évi költségvetési koncepciót – a korábbi 
rendelkezés alapján – már áprilisban tárgyalták. Az államháztartásról szóló törvény időközben 
módosításra került, és a koncepció benyújtására új határidőt – október 31. – szabtak.
Mivel a képviselő-testület az április 25-i ülésén elfogadta a 2014. évre vonatkozó költségvetési 
koncepciót ezért nem szükséges újra tárgyalni, viszont célszerű volna egy megerősítés.

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

123/2013. (X.11.) határozata

A Képviselő-testület a 2013. április 25-i ülésén
elfogadott, 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót
változatlanul fenntartja.
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Egyebeken belül a polgármester tájékoztatást ad az október 10-i, a szociális szövetkezetekről szóló 
előadásról, valamint a pedagógus képzés változásairól.

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:

Beszkid János   Jusztin Péterné
    képviselő      képviselő
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