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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én 18.00  

              órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:    Beszkid Andor     polgármester 

      Beszkid János   képviselő 

                           Jusztin Péter Albertné                    képviselő          

      Juhász Vincéné   alpolgármester 

    Kiss János    képviselő 

    Vincze Attila                                  képviselő 

                           Golopi Károly                                 képviselő 

 

Tanácskozási joggal:  Bárányné Márton Melinda aljegyző (   jegyző helyettesítésre ) 

 

A polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a megválasztott képviselő-testületi tagok  jelen vannak, így a tanácskozás 

határozatképes és az ülést megnyitja 18.00 perckor.  

Rimóc Község Képviselő-testületének 2014.augusztus 21-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 vezetésével megbízza Bárányné Márton 

Melinda aljegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésre pedig felkéri Kiss János és Beszkid János 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 : 

Napirend előtt : 

- A polgármester beszámolója az előző ülés óta megtett intézkedésekről, határozatok végrehajtásáról 

- Virágné Csábi Adrienn óvodavezető asszony bemutatkozása. 
 

1. A 2014. október 12-én megtartandó helyhatósági választásokra a Helyi Választási Bizottsági 

tagok megválasztása. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

2. Előterjesztés az Önkormányzat által benyújtani kívánt épület-energetikai pályázatokról.  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

3.  Egyebek 

 

Beszkid Andor polgármester : 

Bemutatja a képviselő-testületnek Virágné Csábi Adrienn óvodavezető Asszonyt és kéri hogy röviden 

tájékoztassa a képviselő-testületet elképzeléseiről, terveiről. 

Virágné Csábi Adrienn óvodavezető: 
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Nagyon sok szeretettel köszönti a testületi ülés résztvevőit, és egyben megköszöni a Tisztelt 

Képviselő-testületnek hogy meghívást kapott az ülésre. 

Elmondja hogy 2002. augusztusától dolgozik Rimócon , 12 éve óvónőként, 2014. áprilisában tette le a 

szakvizsgát, mely által lehetősége nyílt megpályázni a Nyulacska Óvoda óvodavezetésére kiírt 

pályázatot. 

Beszkid Andor polgármester :  

Kéri a képviselő-testület tagjait tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket. 

Kiss János képviselő:  

Szeretné megkérdezni az óvoda-vezető asszonyt hogy milyen változásokat tervez az óvoda életében . 

Virágné Csábi Adrienn óvodavezető:  

A korábban már kitöltött eredményességi kérdőívek alapján készített felmérés szerint a jelenlegi 

óvodai helyzet megfelel a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt. A környezeti és anyanyelvi alapok 

szem előtt tartásával, kialakult hetirend szerint történik a gyerekekkel történő foglalkoztatások 

megszervezése. 

Beszkid János képviselő :  

Milyen kollégák közül vezetőnek lenni ? 

Virágné Csábi Adrienn óvodavezető:  

Az óvodában a kollégákkal eddig is csapatmunkában dolgoztunk ismerjük egymást hosszú évek óta, az 

elkövetkező időben is eszerint kívánunk dolgozni. 

Beszkid János képviselő :   

Hogy látja az óvoda jövőjét ? 

Virágné Csábi Adrienn óvodavezető: 

Évről évre sokat változik az óvodába járó gyermekek összetétele, fő feladataink a az alapvető 

dolgaink, kulturált viselkedés, iskolába indulásra felkészítés. Ebben az óvodai évben 70 fő lesz a kezdő 

létszám. 

Beszkid János képviselő :  

 Milyen siker illetve kudarcélmények érték eddigi pályafutása alatt, megoldott-e a hitoktatás? 

Virágné Csábi Adrienn óvodavezető:  

Ha voltak is kisebb problémák, azokat a szülőkkel minden esetben sikerült megbeszélni és megoldana, 

nem adódtak feloldhatatlan problémák. Sikerélményként éli meg a gyerekek, valamint a szülők pozitív 

visszajelzéseit, fontosnak tartja elmondani, hogy  a szülői értekezletekre a szülők túlnyomó része eljár. 

A beíratott gyerekek rendszeresen járnak az óvodába. Amennyiben higiéniai okok merülnének fel, úgy 

a védőnő bevonásával megteszik az intézkedéseket, csak az Ő igazolásával jöhet újra közösségbe a 

gyermek. A hitoktatás kérdése is megoldott az óvodában , csoportonként 15 perc hetente. 

Beszkid Andor polgármester : 

Mi a véleménye a családi napközik működtetéséről, továbbá szükségesnek tartja – a nyári szünetet, 

mondjon pár szót az óvodai dolgozók összetételéről. 

Virágné Csábi Adrienn óvodavezető:  

A Családi napközi működtetésének nincs a településen létjogosultsága, mivel azokat az igény szerinti 

szolgáltatásokat az óvoda minden további nélkül tudja nyújtani és nyújtja is.  A nyári óvodai szünet az 

az ingatlan – épület és az udvar -  felújítása illetve a tárgyi eszközök karbantartása miatt fontos.. 

Az óvodában dolgozók jelenlegi összetétele a következőképpen alakul 5 fő óvodapedagógus 1 fő 

pedagógiai aszisztens valamit 3 dajka dolgozik. 

Beszkid János képviselő  :  

A tárgyi feltételekről szeretne még hallani, valamint hogy milyen ellenőrzések voltak az óvodában.  

Virágné Csábi Adrienn óvodavezető:  

A tárgyi eszközök tekintetében elmondható hogy általánosságban teljes körű az óvoda felszereltsége. 

Ami még  elvégzendő feladat az az udvar tereprendezése, hogy az udvari játékok tekintetében is jobb 

feltételek legyenek. Az elmúlt időszakban nem voltak az óvodában ellenőrző szervek sem a tárgyi sem 

a humán erőforrás tekintetében. 
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Beszkid János képviselő: 

Gyermekétkeztetésről mi a vélemény, étkezési létszámok hogyan alakultak. 

Virágné Csábi Adrienn óvodavezető:  

Az étkezést nem az óvoda látja el, minden étkezést a gondozási központ biztosít. Az étkezést 

lemondani előző nap 14 óráig van lehetőség. 

Beszkid Andor polgármester : 

Amennyiben nincs további kérdés , észrevétel a képviselő-testület részéről úgy megköszöni az 

óvodavezető asszony megjelenését . 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A 2014. október 12-én megtartandó helyhatósági választásokra a Helyi Választási Bizottsági 

tagok megválasztása. 
Előterjesztő: Bárányné Márton Melinda aljegyző 

( írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként, illetve az elektronikus formában elkészült beszámoló   

megküldésre került, valamint jelen jegyzőkönyv mellékleteként  csatolva )  

 

Bárányné Márton Melinda aljegyző : 

 

Tisztelt Képviselő- testület ! 

 

A 2014.október 12-én sorra kerülő helyhatósági választásokon a tavaszi választásoktól eltérően Helyi 

Választási Bizottságot is kell alakítani a településen valamint a korábban már megválasztott 

Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottságot a vonatkozó jogszabályok alapján öt tagúra kell 

megválasztani, ennek megfelelően készítettem el írásos előterjesztésemet. Kérem amennyiben a 

kiküldött írásos anyagban leírtakkal kapcsolatban van kérdés , hozzászólás, észrevétel, azt kérem 

tegyék meg. 
 

Beszkid Andor polgármester kérdezi a jelenlévőket hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása  

véleménye az előterjesztéssel összefüggésben.  

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a kiküldött írásos anyag szerinti határozati  

javaslatot, kéri, aki a határozati javaslatot  elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.  

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

67/2014. (VIII. 21.) határozata 
 

                                  A Képviselő-testület megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság valamint a 

Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság  tagjainak megválasztásáról szóló 

előterjesztést  és a Helyi Választási Bizottság tagjait,póttagjait valamint 

Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság  tagjait az alábbiak szerint választja 

meg: 

 

Helyi Választási Bizottság  
 

Percze Tiborné  Bem apó utca 61. tag          

Vinczéné Percze Gizella Bem apó utca 37. tag 

Szabó Ferenc               Lóci út 6.  tag 

Mócsány Istvánné  Kiskert utca 16. póttag 
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Virág Vincné                         István király útja 52.   póttag 

 

Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság 

 

Kiss Istvánné                          Bem apó utca 4.          tag 

Pásztorné Jusztin Anita          István király útja 60.   tag 

 

   Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

   Határidő:  azonnal 

               Felelős:    dr. Verbói Mária jegyző 

 

     

2. Előterjesztés az Önkormányzat által benyújtani kívánt épület-energetikai pályázatokról  

KEOP-2014-4.10.0/F.  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester.  
( írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként megküldésre került, valamint jelen jegyzőkönyv 

mellékleteként  csatolva )  

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

A képviselő-testületi ülésre készült előterjesztés megvitatása képviselő-testületi ülésen történő 

tárgyalása a szoros pályázati beadási határidő miatt vált indokolttá.  Önkormányzat Képviselő-

testületének ebben az évben lehetősége nyílik  a KEOP-2014-4.10.0/F konstrukcióhoz tervezett 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régióban pályázat benyújtására. Ennek érdekében az írásos 

előterjesztésben leírtaknak megfelelően célszerű   megbízni a Solution To You Kft.-t a közbeszerzési 

eljárás lebonyolításával. A pályázat benyújtásának feltétele hogy a képviselő testület vállalja, hogy a 

pályázat sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, valamint a fenntartási időszakban üzemelteti 

azt.  A pályázat támogatási intenzitása 100%. Javasolja hogy az önkormányzati tulajdonban álló 

Sportcsarnok 3177 Rimóc, István király út 38. hrsz.: 400/4 hrsz. alatti ingatlan tekintetében kerüljön 

meghatározásra a  megvalósítási helyszín. 

 

A fentieken túl Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének képviselő-testületi határozatot 

kell hoznia a tekintetben is hogy megtárgyalta és  elfogadta  a  KEOP-2014-4.10.0/F konstrukcióhoz 

tervezett Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban pályázat benyújtása kapcsán a Kbt. 122/A § 

alapján indítandó  közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Továbbá az ajánlattteli felhívásnak 

megfelelően módosítja Rimóc Község Önkormányzatának a 2014. évi közbeszerzési tervét.  

 

Fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy  a pályázat benyújtására vonatkozó két 

képviselö-testületi határozatot 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 egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül- hét igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

68/2014. (VIII.21.) határozata 
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Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a  

KEOP-2014-4.10.0/F konstrukcióhoz tervezett Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban tárgyú pályázat 

benyújtását. Ennek érdekében megbízza a SOLUTION To You Kft.-t ( 2890 

Tata, Bacsó B.utca 66. ) a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A képviselő 

testület vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, 

valamint a fenntartási időszakban üzemelteti azt.  
 

A pályázat támogatási intenzitása 100%. 

 

A pályázatban szereplő megvalósítási helyszín : 

Sportcsarnok 3177 Rimóc, István király út 38. hrsz.: 400/4 

 

                          Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére  

 

  Határidő: azonnal 

             Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot. Kéri, 

aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület egyhangúan – tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül- hét igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

69/2014. (VIII.21.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és  elfogadja a  

KEOP-2014-4.10.0/F konstrukcióhoz tervezett Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban tárgyú pályázat benyújtása 

kapcsán a Kbt. 122/A § alapján indítandó  közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását. 

Az ajánlattételi felhívásnak megfelelően módosítja Rimóc Község 

Önkormányzatának a 2014. évi közbeszerzési tervét. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére  

 

  Határidő: azonnal 

             Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

3. Egyebek 

a,) Invitel részvények eladására vonatkozó előterjesztés 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

( az írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként kiküldésre került , mely előterjesztés a jegyzőkönyv 

melléklete ) 

Beszkid Andor polgármester : 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
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Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testületét megkereste az Invitel Távközlési Zrt. hogy az 

Önkormányzat tulajdonában álló Invitel törzsrészvényeket a Társaság fő részvényese a Magyar 

Telecom B.V. megkívánja vásárolni 50.000.- Ft névértéken. A részvények átruházásához a Közgyűlés 

hozzájárulása szükséges, melyet szeptember hónapban kívánnak napirendre tűzni. Kérik 

visszajelzésünket illetve a döntésről szóló testületi határozat megküldését hogy Rimóc község 

Önkormányzata kíván-e élni a lehetőséggel. 

Javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezen az áron ne adja el a törzsrészvényeit, de ne 

zárkózzon a törzsrészvények magasabb áron történő eladásától. Kérdezi van- e valakinek észrevétele , 

hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatba. 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatokat. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.  

A képviselő-testület egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül- hét igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

70/2014. (VIII. 21.) határozata 

 

 

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megismerte az Invitel 

Távközlési Zrt. törzsrészvényeire vonatkozó vásárlási ajánlatát  és az 

alábbi döntést hozza : 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő- testülete nem fogadja el az 

Invitel Távközlési Zrt. törzsrészvényeire vonatkozó egyszeri 50.000.- Ft 

vételárra vonatkozó vásárlási ajánlatát.  

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő- testülete a tulajdonában álló  

Invitel Távközlési Zrt. törzsrészvényeire vonatkozóan azok eladására 

vonatkozó megkeresésétől nem zárkózik el.   

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

b., Gripp Bt.Észak-Magyarország térképére vonatkozó megkeresése.  
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester  

( írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként megküldésre került, valamint jelen jegyzőkönyv 

mellékleteként  csatolva )  

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait hogy a GRIPP Bt. (Gyöngyös )  megkereste 

Önkormányzatunkat, miszerint az év második felében egy Észak-Magyarország térképet kíván 

megjelentetni. A térképen általunk megjelölt szöveget és grafikát lehet szerepeltetni, a kiküldött írásos 

anyag tartalmazza a a terjedelemtől függő árajánlatot. 

A kiküldött írásos anyagban  részletezett  indokok miatt nem találja jelen esetben aktuálisnak az ilyen 

irányú megjelentetését a településnek. 

 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben.  

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.  
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A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

71/2014. (VIII.21.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GRIPP Bt. 

( Gyöngyös , Rákóczi utca 23. ) ajánlatáról szóló polgármesteri előterjesztést és 

a következő döntést hozta. 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GRIPP Bt. ( Gyöngyös , 

Rákóczi utca 23. ) reklámfelületen történő megjelenésre vonatkozó ajánlatával 

nem kíván élni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

 

3.) c., Jusztin Ferenc kérelme   
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

( az írásos előterjesztés a meghívóval egyidőben megküldésre került, mely előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Jusztin Ferenc hosszútávfutó ( 3170 Szécsény , Damjanich út 18.) azzal a kéréssel fordult A Tisztelt 

Képviselő-testülethez hogy  a sportolók részére készített rajtszámon , melyet a 2015, június 27-i 

emlékfutáson fog viselni- a település logóját és címerét szeretné feltüntetni. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek hogy a kérelmet támogassuk 

 

Mivel 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 

72/2014. (VIII.21.) határozata 
 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Jusztin Ferenc 

( 3170 Szécsény, Damjanich utca 18. ) kérelmére vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozta . 

 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul hogy 

Jusztin Ferenc ( 3170 Szécsény, Damjanich utca 18. ) 

hosszútávfutó rajtszámán a 2015. június 27-i jubileumi futás 

alkalmával, Rimóc község logója és címere feltüntetésre kerüljön. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 
                   Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

                                 
 
Beszkid Andor Polgármester 

Szeretném tájékoztatnia a Tisztelt képviselő-testületet hogy Hollókő-Rimóc településeket összekötő 

kerékpárút állapota- a helyszíni bejárás során tett megállapítások alapján – nagyon elhanyagolt. Rimóc 

Község Önkormányzat a közigazgatási területét érintő kerékpár út szakaszt le kívánja takarítani, az 

időjárás függvényében. 

Jusztin Attila képviselő-társam jelezte hogy a BRG üzem felajánlotta az ipartelep területén keletkezett 

nyesedéket hasznosításra .A felajánlást az Önkormányzat nevében köszönettel vettük a szécsényi 

telepről a kiszállításról Önkormányzatunk gondoskodik. 

Golopi Károly képviselő Úr  már korábbi üléseken is jelezte hogy a településen nagyon nagy arányú a 

mezőgazdasági termények eltulajdonítása, ennek visszaszorítása érdekében jó lenne egy mezőőri 

szolgálatot szervezni. A lehetőségeknek igyekeztem utána járni, a mezőőri bér 50 %-át lehet 

támogatással megpályázni, ezért célszerű lenne a mezőgazdasági vállalkozókkal közösen kialakítani – 

bevonva a Rimócon működő földbizottságot is, aminek az elnöke Valkó Béla. 

Tájékoztatja továbbá a  jelenlevőket hogy a Kiss utca felújítására vonatkozó árajánlatot a kivitelező 

cégek 2014. augusztus 31.-ig fogják benyújtani, melynek megtárgyalását a testület elé fogja terjeszteni. 

       

Megköszöni a képviselő-testület munkáját a hozzászólásokat, kérdéseket, észrevételeket  és kérdezi 

van-e még valakinek kérdése, észrevétele hozzászólása, amennyiben nincs megköszöni a  Képviselő-

testület munkáját és a képviselő-testület  nyílt ülését 21.00. órakor bezárja, a képviselő-testület 

munkáját zárt ülésen folytatja. 

 

 

K.m.f. 

 

  Beszkid Andor       dr. Verbói Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteles: 

 

………………………………………..                                         …………………………………. 


