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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18.00 
              órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak:      Beszkid Andor  polgármester
    Beszkid János képviselő

                           Jusztin Péter Albertné                    képviselő
    Golopi Károly képviselő     
    Juhász Vincéné alpolgármester
    Kiss János képviselő
    Vincze Attila                                  képviselő

Tanácskozási joggal:  Bárányné Márton Melinda aljegyző (   jegyző helyettesítésre )

A polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja,  hogy  valamennyi  megválasztott  képviselő-testületi  tag  jelen  van,  így  a  tanácskozás
határozatképes és az ülést megnyitja 18.00 perckor. 
Rimóc Község Képviselő-testületének 2013. május 29-i soros ülés összehívására a hatályos vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően írásban került sor. 
Beszkid Andor polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére és kéri a képviselő-testületet hogy a
meghívóban  megjelölt  napirendet    fogadja  el.   A  jegyzőkönyv  vezetésévek  megbízza  Bárányné
Márton Melinda aljegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésre pedig felkéri Jusztin Péter Albertné és Juhász
Vincéné képviselő-testületi tagokat. 
Mivel egyebekben senki nem jelezte, hogy szólni kíván, kéri, aki az elmondottak szerint egyetért a
napirendi pontok tárgyalásával, kézfenntartással jelezze. 

A képviselő-testület az előterjesztett  napirendet valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyét   más
javaslat  megtétele  nélkül  egyhangúlag  –  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül-   7  igen  szavazattal
elfogadja.

Az ülés napirendje :

1.  Előterjesztés  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  által  alapított   Bérczy  Károly  Díj
adományázására javaslatról. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

2. Előterjesztés Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról
szóló 11/2007. (XII.18. )   rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

3.  Előterjesztés  Rimóc  Község  Önkormányzat  képviselő-testületének  a  magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 4/2004. (VI.18. )   rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

4.  Előterjesztés a Rimóc Községért Alapítvány alapító okiratának módosítására és 
közhasznúsági nyilvántartásba vételéről.
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Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

5.  Egyebek

Napirendek tárgyalása

1.  Előterjesztés  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  által  alapított   Bérczy  Károly  Díj
adományázására javaslatról. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 

Beszkid Andor Polgármester :

Tisztelt Képviselő Társaim !

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének – a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről
és díjakról szóló 14/1991. ( XI. 14. ) Kgy. rendelete értelmében 2014. szeptemberében , a Megyenap
alkalmából rendezett  ünnepi közgyűlés keretében ismételten lehetőség van kitüntető díjak és címek
adományozására.
A  hivatkozott  rendeletben  foglaltak  alapján  a  Nógrád  Megye  Bérczy  Károly  Díja  –  mely
adományozható egyénnek és közösségeknek a megye érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért,
vagy  nemzetközi  sportteljesítményért”-  adományozására  javasolni  szeretné  Vincze  Barnát  (  3177
Rimóc, Bem apó út 37. ) .
Vincze Barna életének ötvenkettedik évében, hosszan tartó betegség után elhunyt, tagja volt a rimóci
focicsapatnak, az akkori hagyományőrző együttesnek és már akkor is aktívan részt vett a közösségi
életben . Elnyerte a „Népművészet ifjú mestere” címet is.
A 90-es években azonban súlyosan megbetegedett, több kórházi kezelésen és műtéten esett át, de nem
adta fel. A hosszú hónapokig tartó kórházi kezelés után a sport töltötte ki mindennapjait. Ezt követően
a térség legkihasználtabb sportlétesítménye, a rimóci sportcsarnok gondnoka lett. 
A  Rimóci  Sport  Egyesület  vezetőségének  tagjaként  felkarolta  a  rimóci  labdarúgást,  a
sportlétesítmények működtetését, fejlesztését,  az egész sportéletet.  Az óvodások, utánpótlás nevelés
által, az iskolások, serdülők, az ifi és felnőtt labdarúgó nemzedékek, mind az ő keze alatt sportoltak.
Minden  rimóci  sportesemény,  megyei  I.  osztályú  labdarúgó  mérkőzések,  kistérségi  focitáborok,
teremlabdarúgó  tornák,  kihívás  napján  szervezett  sportesemények,  Mozdulj  Rimóc!  sportnap  és
barátságos labdarúgó mérkőzések százai fűződnek a nevéhez. Kollégáival a kis rimóci focistákat az
ország  szinte  minden  rangosabb  megmérettetésére  eljuttatta,  így  a  gyerekeknek  tapasztalást  és
élményeket, a falunknak, megyénknek elismerést szereztek.

A Rimóci Sport Egyesületen kívül tagja volt a Rimóci Újságnak, a Rimóci Kobak Egyesületnek, a
Rimóci  Polgárőr  Egyesületnek,  a  Szent  József  Katolikus  Férfiszövetségnek,  tevékenykedett  az
Egészséges Rimócért  Közalapítványért  és segítette a Rimóc Községért Alapítvány működését is. A
sportcsarnok, sportöltőző gondnokaként számos rendezvény szervezésében vállalt szerepet.  

Rimóc  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  munkásságát  1999-ben  „Rimóc  Községért”
kitüntető díjjal jutalmazta. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013-ban tüntette ki a Bozsik-programban
végzett kiemelkedő munkájáért, majd a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség 2014.04.09-én tüntette
ki, melyet már nem vehetett át, hiszen 2014.04.12-én elhunyt.
A  több  évtized  alatt  végzett  sport  tevékenységéért,  utánpótlás-nevelésért,  a  rimóci  és  a  megyei
labdarúgásért  végzett  önfeláldozó  közösségi  munkájáért  kérem  hogy  Rimóc  Község
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Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Vincze  Barnát  Nógrád  Megye  Posztumusz  Bérczy  Károly
Díjára javasolja.

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel hozzászóló nem jelentkezett,  szavazásra bocsátja a kiküldött  írásos anyag szerinti  határozati
javaslatot és kéri hogy a Képviselő-testület támogassa az elhangzottakat.
Kéri, aki a határozati javaslatot  elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és egyhangú – 7 igen – szavazattal a határozati
javaslat elfogadása mellett döntött.
    

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

49/2014. (V. 29.) határozata

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta Vincze Barna ( 3177
Rimóc,  Bem apó  utca  )  Nógrád Megye  Bérczy Károly  Díja  történő  felterjesztésére
vonatkozó  előterjesztést,és  Nógrád  megye  érdekében  kifejtett  több  évtizedes
kiemelkedő  sportmunkájáért,  a  labdarúgásért  végzett  közösségi  tevékenységéért  –  a
mellékelt előterjesztés szerint - a díj adományozására javasolja.

A  képviselő-testülete  felhatalmazza  Beszkid  Andor  polgármestert  hogy  az
ügyben képviseletében eljárjon, a kitüntető díj  adományozására vonatkozó javaslattal
kapcsolatban a szükséges  intézkedéseket megtegye.                    

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester 

2. Előterjesztés Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról
szóló 11/2007. (XII.18. )   rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 

Beszkid Andor polgármester :

Tisztelt Képviselő társaim !

Mint azt valamennyien  az írásos előterjesztésben megkapták,  ezért  csak pár mondattal  kívánom a
kiküldött anyagot szóban kiegészíteni :
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya – törvényességi felügyeleti
eljárásában – vizsgálja a települési önkormányzatok adóztatást érintő rendeleteinek felülvizsgálatát, a
korábban vizsgált helyi iparűzési adó és talajterhelési díj rendeletek kivételével.

Rimóc Község Önkormányzata e témakörben két rendeletet alkotott

az idegenforgalmi adóról szóló 11/2007.(XII.18.) rendeletét és
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  4/2004 (VI.18.) rendeletét.
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Mindkét  rendeletben szabályozásra  kerültek  az adómentesség,  adókedvezmény nyújtásának eljárási
szabályai. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 134 §-a az adóhatóság jogosítványaként tartalmazza
az adómérséklésre  vonatkozó szabályokat.  Önkormányzati  adóhatóságként  pedig  a  jegyző  jogosult
eljárni. 

Ezért  szükséges  a  fent  megnevezett  két  önkormányzati  rendeletből  az  adómérséklésre  vonatkozó
eljárási szabályokat hatályon kívül helyezni. Ezt tartalmazza az előterjesztés mellékleteként elkészült
rendelet tervezet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet, illetve az
egységes szerkezetbe foglalt rendelet tervezet elfogadását.

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az rendelet-tervezetet, kéri aki elfogadja, azt
igennel és kézfenntartással jelezze. 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

…/2014. (….) önkormányzati rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló
11/2007.(XII.18.) rendelete módosításáról

1.§.

Az idegenforgalmi adóról szóló 11/2007 ( XII.18.) rendelet ( a továbbiakban: Rendelet ) 8. §  hatályát 
veszti, a szakaszok számozása ennek megfelelően változik.

2. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, és 2014. június 15-én hatályát veszti.

(Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete által fenti rendelettel módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt az idegenforgalmi adóról szóló 11/2007.(XII.18.) rendelete a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi )

3.  Előterjesztés  Rimóc  Község  Önkormányzat  képviselő-testületének  a  magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 11/2007. (XII.18. )   rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
 ( az írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként kiküldésre került , mely előterjesztés a jegyzőkönyv 
melléklete )

Beszkid Andor polgármester :

Mint azt már az előző napirendi pontnál is elmondtam, a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya – törvényességi felügyeleti eljárásában – vizsgálja a települési 
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önkormányzatok adóztatást érintő rendeleteinek felülvizsgálatát, a korábban vizsgált helyi iparűzési 
adó és talajterhelési díj rendeletek kivételével.

Rimóc Község Önkormányzata e témakörben két rendeletet alkotott: 
az idegenforgalmi adóról szóló 11/2007.(XII.18.) rendeletét és
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  4/2004 (VI.18.) rendeletét.

Mindkét  rendeletben szabályozásra  kerültek  az adómentesség,  adókedvezmény nyújtásának eljárási
szabályai. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 134 §-a az adóhatóság jogosítványaként tartalmazza
az adómérséklésre  vonatkozó szabályokat.  Önkormányzati  adóhatóságként  pedig  a  jegyző  jogosult
eljárni. 

Ezért szükséges a tárgyi rendeletből az adómérséklésre vonatkozó eljárási szabályokat hatályon kívül
helyezni. Ezt tartalmazza az előterjesztés mellékleteként elkészült rendelet tervezet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet, illetve az
egységes szerkezetbe foglalt rendelet tervezet elfogadását.

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 
Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A Képviselő-testület egyhangú – 7igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

…/2014. (…….) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
többször módosított

4/2004 (VI.18.) rendelet módosításáról

1.§. 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2004 ( VI.18.) rendelet ( a továbbiakban: Rendelet ) 
6. §  hatályát veszti, a szakaszok számozása ennek megfelelően változik.

2. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, és 2014. június 15-én hatályát veszti.

(Rimóc  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  fenti  rendelettel  módosított,  egységes
szerkezetbe  foglalt  az  magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló  4/2004.  (VI.18.  )  rendelete  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi )

4.  Előterjesztés a Rimóc Községért Alapítvány alapító okiratának módosítására és 
közhasznúsági nyilvántartásba vételéről.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 

Beszkid Andor polgármester :
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Tisztelt Képviselő-testület !

A Rimóc Községért Alapítvány alapító tagjaként  Rimóc Község önkormányzat képviselő-testületét az
alábbiak szerint szeretném tájékoztatni.

2014 évben jelentős változáson esett át a polgári törvénykönyv illetve más vonatkozó jogszabály mely
az  alapítványok  és  egyesületek  működését  illetve  annak  adminisztratív  feladatait  szabályozza.
Hivatkozott jogszabályváltozások szükségessé teszik a Rimóc Községért Alapítvány alapító okiratának
több  ponton  történő  módosítását.   A  módosítással  egyidejűleg  célszerű  az  Alapítványnak  a
közhasznúsági  nyilvántartásba  is  bejegyeztetnie  magát.  A  közhasznúsági  bejegyzés  feltételeit  az
Alapítvány kuratóriumi  ülésén  megvizsgálta  és  megállapította  hogy a  jogszabályi  előírásoknak  az
mindenben megfelel. 
Rimóc  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete-  mint  alapító  tag  –  hozzájárulása  szükséges  az
alapító okirat módosítása valamint a közhasznúsági nyilvántartásba vétel esetén is.
Fentiekre  való  hivatkozással  Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  hogy  a  mellékelt  határozati
javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel  hozzászóló  nem  jelentkezett,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  szereplő  határozati
javaslatokat. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A képviselő-testület  az alapító  okirat  módosításáról  szóló előterjesztést  elfogadta  és egyhangúan –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül- hét igen szavazattal a következő határozatot hozta.

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

50/2014. (V. 29.) határozata

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta Rimóc Községért 
Alapítvány ( Rimóc, István király útja 15. ) alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést,és az alapító okirat módosítását, mint alapítótag   – az előterjesztés  
melléklete szerint – j ó v á h a g y j a.

A képviselő-testülete felhatalmazza Beszkid Andor polgármestert hogy képviseletében 
eljárjon az alapító okirat módosításával kapcsolatos  intézkedések során.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

 

A  képviselő-testület  a  közhasznúsági  nyilvántartásba  vételről  szóló  előterjesztést  elfogadta  és
egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül- hét igen szavazattal a következő határozatot hozta.

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

51/2014. (V. 29.) határozata

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta Rimóc Községért 
Alapítvány ( Rimóc, István király útja 15. ) közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele 
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iránti kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést,és a kérelem benyújtását, mint 
alapítótag    támogatja.

A képviselő-testülete felhatalmazza Beszkid Andor polgármestert hogy képviseletében 
eljárjon az közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásával 
kapcsolatos  intézkedések során.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

 

5.) Egyebek
Előterjesztés a munkabér előleg keret egyszeri módosításáról 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
( az írásos előterjesztés a meghívóval egyidőben megküldésre került, mely előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi )

Beszkid Andor polgármester :

Tisztelt Képviselő-testület !

A képviselő-testület korábban meghozott  határozatával hozzájárult  hogy az Önkormányzatnál  dolgozók
részére    -  indokolt  esetben  –  munkabér  előleget  nyújtson.  A  Képviselő-testület  által  meghatározott
200.000.- Ft munkabérelőleg kifizetésére elkülönített összeg jelenleg a kérelmek alapján kifizetésre került.
Kéri a  a képviselő-testület hozzájárulását a keretösszeg egyszeri 100.000.- Ft-al történő megemelésére,
mivel a jelenleg benyújtott munkabér előleg kérelmek elbírálása  indokolttá teszi.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 

Kiss János képviselő :
A bérelőleg-keret egyszeri megemelését és kifizetését  támogatja, abban az esetben ha a Polgármester
Úr a munkabér előlegek  visszafizetésének  eredményességét biztosítva látja
 
Mivel több hozzászóló nem jelentkezett,  szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő  határozati
javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A  képviselő-testület  az  előterjesztésben  foglaltakat  elfogadta  és  egyhangúan  –  tartózkodás  és
ellenszavazat nélkül- hét igen szavazattal a következő határozatot hozta.

                              Rimóc Község Önkormányzata
                                 Képviselő-testületének
                               52/2014. (V.29.) határozata
                                                                            

Rimóc  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  munkabérelőleg
keretösszegének  megemeléséről  szóló  előterjesztést  és  a  jóváhagyott  200.000.-  Ft
munkabérelőleg  keretösszegének  egyszeri  100.000.-  Ft-al  történő  megemeléséhez
valamint annak munkabér előleg címen történő kifizetéséhez h o z z á j á r u l .

Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: értelemszerű
Felelős:    Beszkid Andor polgármester
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Beszkid János képviselő : 

Egyebek napirendi  pontban két  témában szeretnék pár  gondolatot  megosztani  a  Tisztelt  Képviselő-
testülettel  .  Elsősorban  szeretném  megemlíteni,  hogy  a  temetőben  kialakított  hulladéktároló
elhelyezésével kapcsolatban többen megkerestek. A lakossági bejelentéseket figyelembe véve vagy át
kellene helyezni a temető bejáratától a hulladéktárolót egy kevésbé frekventál helyre, vagy a meglévő
hulladéktárolót – a jelenlegi helyén hagyva - zöldnövényekkel vagy más egyéb módon úgymond el
kellene takarni. 
Másodsorban szeretné tájékoztatni Képviselő társait hogy 2014. június 4.-én a Trianoni emlékműnél
este fél nyolckor megemlékezésre kerül sor, ahová mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők.

Beszkid Andor polgármestere : 
Megköszöni  a  hozzászólást  és  kérdezi  van-e  még  valakinek  kérdése,  észrevétele  hozzászólása,
amennyiben nincs megköszöni  a  Képviselő-testület  munkáját  és a képviselő-testület   ülését  21.00.
órakor bezárja.

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv hiteles:

………………………………………..                                         ………………………………….
Jusztin Péterné                                                                                      Juhász Vincéné
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