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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én 19.00 

              órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:    Beszkid Andor     polgármester 

      Beszkid János   képviselő 

                           Jusztin Péter Albertné                      képviselő          

     Juhász Vincéné   alpolgármester 

    Kiss János    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 – Golopi Károly és Vincze Attila 

képviselő Urak  kivételével, akik munkahelyi elfoglaltság miatt igazoltan vannak távol -  jelen vannak, 

így a tanácskozás határozatképes és az ülést megnyitja 19.00 perckor. 

Rimóc Község Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-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-  5 igen szavazattal  

elfogadja. 

 

Az ülés napirendje : 

 

Napirend előtt : 
A polgármester beszámolója az előző ülés óta megtett intézkedésekről, határozatok végrehajtásáról 

 

1) Előterjesztés „A rimóci Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

2.). Előterjesztés Rimóci Község Önkormányzatának és intézményeinek I. félévi beszámolójára.  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi  

pályázatához történő csatlakozásról. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

4. Egyebek 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) Előterjesztés  „A rimóci Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
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( 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 megbíztuk a Solution To You Kft.-t a közbeszerzési eljárás 

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

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

azt.  A pályázat támogatási intenzitása 100%. Az önkormányzati tulajdonban álló Sportcsarnok 3177 

Rimóc, István király út 38. hrsz.: 400/4 hrsz. alatti ingatlan tekintetében került meghatározásra a  

megvalósítási helyszín. 

 

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

hozott 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 képviselö-testületi határozatot elfogadni 

szíveskedjék név szerinti szavazással. 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- öt igen szavazattal a következő 

határozatot hozta. 
 

A Képviselő-testület a napirend keretében név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 

Beszkid Andor polgármester igen 

Beszkid János önkormányzati képviselő igen 

Juhász Péterné önkormányzati képviselő igen 

Juhász Vincéné alpolgármester igen 

Kiss János önkormányzati képviselő igen 

 
 

Rimóc Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

79/2014. (IX.10.) sz. határozata:  

 

1.) A Képviselő-testület „A rimóci Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával” tárgyú, a Kbt. 122/A § szerinti közbeszerzési eljárás során - az 

Előkészítő és Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján - úgy dönt, hogy érvényes ajánlatot nyújtott 

be a Diagonál Épker Kft (3177 Rimóc, Balassi Bálint út 10.), illetve a Tarnavölgye 2008 Kft. (3123 

Cered, Jókai út 19.). 
 

2.) A Képviselő-testület - az Előkészítő és Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján - megállapítja, 

hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője bírálati szempont - a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás – szerinti legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő, a Diagonál Épker Kft (3177 

Rimóc, Balassi Bálint út 10.) 
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a KEOP-2014-4.10.0/F konstrukcióban 

tervezett épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrások használatával irányuló pályázat 

sikeres elbírálása esetén - a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés nettó 34.880.372.- 

Ft + ÁFA összegben kerüljön megkötésre. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester  
 

2. Előterjesztés Rimóc Község Önkormányzatának és intézményeinek I. félévi beszámolójára  
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

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

megküldésre került, valamint jelen jegyzőkönyv mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor Polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 § (1) bekezdése értelmében a polgármester az 

önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a 

képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzat költségvetési határozatában 

megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.  
 

Ezúton kívánom a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatni Rimóc Község Önkormányzatának 2014. 

első félévi helyzetéről. 

 

Az idei évi gazdálkodás tekintetében az egyik legfontosabb változás, hogy a Rimóci Gondozási 

Központ önállóan működő költségvetési szervünk működési rendje nagymértékben megváltozott. A 

Rimóci Gondozási Központ jogutóddal, beolvadással megszűnt. Szociális feladatait a Nógrádmegyeri 

Virágsziget Szociális Központ, míg a konyha ellátásának feladatait Rimóc Község Önkormányzata 

vette át. Ezen változás tükröződik az előirányzat-módosítási adatokból és a teljesítési adatokból is.  

 

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 és javasolja a Képviselő-testület fogadja el Rimóc Község Önkormányzatának és 

intézményeinek I.félévi beszámolóját. 

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

 

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és egyhangú – 5 igen – szavazattal a határozati 

javaslat elfogadása mellett döntött. 

     

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

80/2014. (IX.10.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta a   

Rimóc Község Önkormányzatának és intézményeinek I.félévi 

beszámolójára vonatkozó előterjesztést, és az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal a beszámoló elfogadása mellett 

döntött. 

         

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi  

pályázatához történő csatlakozásról.. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

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

mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 

fordulójának kiírása. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) 

közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.  

évi pályázati fordulójának dokumentumait,t felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév 

második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.A felhívás kódja: BURSA-2015A 

Az ösztöndíjrendszerhez történő önkormányzati csatlakozás határideje:2014. október 1. 

A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának  

határideje: 2014. november 7. 

A pályázat célja: 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 

fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 

többszintű támogatási rendszer, rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a 

települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás 

és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, 

koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 

ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket illetve 

szívesen veszem észrevételeiket. 

Beszkid Andor polgármester  kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel 

összefüggésben. 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot  és kéri aki elfogadja, 

azt igennel és kézfenntartással jelezze. 

A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal az alábbi képviselő-testületi határozatot hozta : 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

81/2014. (IX.10.) határozata 

 

Rimóc község Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázatához történő csatlakozásról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 

Rimóc község Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázatához . 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a döntéssel járó további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

Jegyző  
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3. A 2014. október 12-én megtartandó helyhatósági választásokra a Bizottsági tagok 

megválasztása. 

Előterjesztő: Bárányné Márton Melinda aljegyző 

( írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként, illetve az elektronikus formában    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 Bizottság és a két Szavazatszámláló Bizottság megválasztott tagjai 

közül – akik összeférhetetlenséget jelentettek be -  helyébe , a vonatkozó jogszabályok alapján  új 

tagokat illetve póttagokat kell megválasztani, ennek megfelelően készítettem el írásos 

előterjesztésemet. Kérem amennyiben a kiküldött írásos anyagban leírtakkal kapcsolatban van kérdés , 

hozzászólás, észrevétel, azt kérem tegyék meg. 

 

 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 – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

82/2014. (IX.10.) határozata 

 

                                  A Képviselő-testület megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság, a Szavazat 

Számláló Bizottságok valamint a Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság  

tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést  és azok tagjait,póttagjait 

valamint Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság  tagjait az alábbiak szerint 

választja meg: 

 
Általános Iskola Rimóc, Szécsényi út 4. – 1 sz. szavazókör 

 

Választott tag: 
Bablena Péterné Rimóc, Nagykert út 36    
Golyánné Juhász Edina Rimóc, Hársfa út 15 
Kelecsényi Boglárka Rimóc, Petőfi út 24 
Póttag: 
Barna Lászlóné R. Hunyadi út 21 
Vincze Tiborné Rimóc, Kiskert út 14 
 
Polgármesteri Hivatal Rimóc, Madách tér 1 – 2. sz. szavazókör 

 

Választott tag: 
Pásztorné Percze Gyöngyi Rimóc, Varsányi út 101 
Perczéné Mócsány Gyöngyi Rimóc, Varsányi út 56 
Péterné Kiss Zsuzsanna R. Hársfa út 5 
Póttag: 
Bobály Józsefné Rimóc, Varsányi út 109 
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Pásztor Antalné Rimóc, Bem út 39 

 

Nemzetiségi önkormányzati választás  Rimóc, Szécsényi út 4 – 800 
szavazókör 
Választott tag:  
Percze Balázsné Rimóc, Rákóczi út 30 
Jusztin Béláné Rimóc, Balassi B. út 5. 
Kiss Istvánné Rimóc, Bem apó út 4 
Pásztorné Jusztin Anita Rimóc, István király útja 60 
Jusztin Gabriella Rimóc, Temető út 27/A 

 

Póttag: 
Benkó Jánosné Rimóc, Temető út 36 
Vincze Tiborné Rimóc, Varsányi út 105. 
Tóth Lászlóné Rimóc, Mikszáth út 7 

 

HVB tagok: 
Választott tag: 
Percze Tiborné Rimóc, Bem út 63 
Szabó Ferenc Rimóc, Lóci út 6 
Virág Lászlóné Rimóc, Bem út 25 
Póttag:  
Mócsány Istvánné Rimóc, Kiskert út 16 
Virág Vincéné Rimóc, István király út 16 

 

   Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

   Határidő:  azonnal 

               Felelős:    dr. Verbói Mária jegyző 

 

 

 

4 .) Egyebek 

a.) Rigó Miklós Szécsény Nagy S. út 21. szám alatti lakos kérelme  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

( írásos előterjesztés valamint az átfogó értékelés a meghívó mellékleteként megküldésre került, 

valamint jelen jegyzőkönyv mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Rigó Miklós  3170 Szécsény, Nagy Sándor út 21.  szám alatti lakos kérelemmel fordult Rimóc Község 

Önkormányzat  Képviselő-testületéhez. 

Beadványában kéri  hogy a második világháborúval összefüggő események következtében elhunyt 

családtagjai halálával összefüggésben  - a rendelkezésére álló adatok alapján  - az elhunyt családtag 

nevének, a község belterületén álló hősi emlékművön elhelyezett táblára kerüljön feltüntetésére, 

továbbá hogy hozzátartozóinak a  Rimóc község belterületén található köztemetőben lévő sírhelyeinek  

rendbehozatalához rendkívüli anyagi támogatást nyújtson  a Képviselő-testületnek.  

A kérelemben megfogalmazott  elhunyt családtag nevének, a község belterületén álló hősi 

emlékművön elhelyezett táblára történő feltüntetésére,  a hősi halottá nyilvánítást követően nyílik mód. 

Megítélésem szerint az  erről történő gondoskodás – a költségek viselését is beleértve – Rimóc Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének feladata lesz. 

A Rimóc község belterületén található köztemetőben lévő hozzátartozói  sírhelyek rendbehozatalának 

tekintetében rendkívüli anyagi támogatást nyújtani a Képviselő-testületnek – jelenlegi anyagi helyzetét 

tekintve – sajnos nincs lehetősége. 
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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 – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

83/2014. (IX.10.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta Rigó Miklós  

3170 Szécsény, Nagy Sándor út 21.  szám alatti lakos kérelmét és az alábbi 

határozatot hozta. 

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete elismerését fejezi ki és 

nagy tiszteletben tartja Rigó Miklós Úr azon törekvését és fáradozását,  

mellyel elhunyt családtagjainak méltó emléket kíván állítani. Megköszöni 

továbbá hogy megkeresésében megosztotta Rimóc Község Önkormányzat  

Képviselő-testületével - a második világháborúval összefüggő események 

következtében elhunyt családtagjai halálával kapcsolatos rendelkezésére álló 

– ismereteit. 

Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete biztosítja kérelmezőt 

együttérzéséről és erkölcsi támogatásáról. 

Az elhunyt családtag nevének, a község belterületén álló hősi emlékművön 

elhelyezett táblára történő feltüntetésére,  a hősi halottá nyilvánítást követően 

nyílik mód. Az erről történő gondoskodás – a költségek viselését is beleértve 

– Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladata lesz. 

A Rimóc község belterületén található köztemetőben lévő sírhelyek 

rendbehozatalának tekintetében rendkívüli anyagi támogatást nyújtani a 

Képviselő-testületnek nincs lehetősége. 

A képviselő-testület felhatalmazza Beszkid Andor polgármestert hogy az 

ügyben képviseletében eljárjon, a döntéssel kapcsolatban a szükséges  

intézkedéseket megtegye. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

 

4 .) Egyebek 

b.) Az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” rendezvénysorozat támogatási igénylés 

benyújtása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

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

mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet általános rendelkezései szerint. Az önkormányzatok 

szeptember 15-ig pályázhatnak a Szent Mihály nap hagyományait felelevenítő programok 

megrendezésére az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” rendezvénysorozat keretében. 
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A helyi önkormányzatokért felelős miniszter  vissza nem térítendő támogatást  nyújt a települési 

önkormányzatoknak  a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 

törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 26. „Itthon vagy - Magyarország, 

szeretlek” programsorozat cím előirányzatának terhére a 2014. szeptember 27-én megrendezésre 

kerülő „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” programsorozatban való részvételhez. 

Támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely vállalja, hogy 

- csatlakozik a 2014. szeptember 27-én megrendezésre kerülő „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” 

programsorozathoz, amelynek keretében a településen napközbeni programokkal rendezvényt szervez, 

és csatlakozik az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz, 

-  a programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakátot a rendezvények időtartama alatt közzéteszi.  

-Támogatás igényelhető a 2014. szeptember 27-én kezdődő, de 2014. szeptember 28-ra áthúzódó 

programokra is. 

 A települési önkormányzat az 1. § (2) bekezdése szerinti rendezvények megszervezéséhez és az 

országosan összehangolt tűzgyújtáshoz történő csatlakozáshoz  1001-5000 fő közötti lakosságszámú 

település esetén legfeljebb 325 000 forint,összegű támogatást igényelhet. 

A települési önkormányzat az 1. melléklet szerinti adatlapon jelzett támogatási kérelmét 2014. 

szeptember 15. napján 16 óráig rögzíti és zárja le az ebr42 információs rendszerben, továbbá a lezárt és 

kinyomtatott adatlapot két eredeti példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) 

területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag papír alapon 

benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz való beérkezésének a 

határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

A támogatásról a benyújtott igények alapján a miniszter 2014. szeptember 23-ig dönt. 

 A támogatást - a miniszter utalványozása alapján - a kincstár soron kívül folyósítja. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket illetve 

szívesen veszem észrevételeiket. 

Beszkid Andor polgármester  kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel 

összefüggésben. 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot  és kéri aki elfogadja, 

azt igennel és kézfenntartással jelezze. 

A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal az alábbi képviselő-testületi határozatot hozta : 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

84/2014. (IX.10.) határozata 

 

Rimóc község Képviselő-testülete az  a Szent Mihály nap hagyományait felelevenítő 

programok megrendezésére az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” 

rendezvénysorozat keretében Történő támogatási kérelem benyújtásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 

Rimóc község Képviselő-testülete benyújtja az „Itthon vagy - Magyarország, 

szeretlek” rendezvénysorozathoz történő csatlakozáshoz kapcsolódó támogatási 

kérelmet. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a döntéssel járó további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

Jegyző  

 

 

4 .) Egyebek 

c,) Rimócért díj odaítéséről szóló előterjesztés  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

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

mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Rimóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2000 (VII.13) sz. rendelete a kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásáról szól, mely megállapítja Rimóc községben a helyi közügyek terén elért 

kimagasló teljesítmények elismeréséért  " Rimóc Községért " kitüntető díjat alapít és 

adományozásának rendjét. 

A kitüntető díj adományozásáról szóló javaslatot írásban kell benyújtani,a kitüntető díj évente 

adományozható. 

A kitüntető díjjal emlékplakett és 20.000.- Ft pénzjutalom jár. 

Adományozható az egészségügyi és a szociális ellátás érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő 

orvos, gyógyszerész, más szakdolgozó, vagy kisegítő személynek, vagy példaértékű munkát végző             

közösségnek. 

A " Rimóc Községért" kitüntető díj adományozására javaslatot tehet:a polgármester, a képviselő-

testület tagja, intézmények vezetői,    tömegszervezetek képviselői.  

A kitüntető díj adományozására Juhász Vincéné alpolgármester asszony tett javaslatot Benkó 

Jánosnéra, aki 43 évet töltött Rimóc Község szolgálatában, fontos volt számára a a családok, 

gyermekek tisztelete , egészségük megőrzése , egészségük védelme. Humánus szemléletű, segítő 

értékrendalapján végzett családközpontú gondozás , a segítségnyújtás és az elfogadás jellemezte 

mindennapi munkáját. . Benkó Jánosné méltatását az írásos testületi előterjesztések anyagában 

kiküldtük a képviselő-testület tagjai részére. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket illetve 

szívesen veszem észrevételeiket. 

Beszkid Andor polgármester  kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel 

összefüggésben. 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot  és kéri aki elfogadja, 

azt igennel és kézfenntartással jelezze. 

A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal az alábbi képviselő-testületi határozatot hozta : 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

85/2014. (IX.10.) határozata 

 

Rimóc község Képviselő-testülete a " Rimóc Községért" kitüntető díj 

adományozására vonatkozó  előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 

Rimóc község Képviselő-testülete   2015 évben  

" Rimóc Községért" kitüntető díjat   
-több évtizedes áldozatos munkájának elismeréséül -   



 1

1

 

Benkó Jánosné 

 nyugállományba vonult települési  

védőnőnek  adományozza.    
 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a döntéssel járó további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

Jegyző  

 

 

 

 

4 .) Egyebek 

d.) Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmények megállapítása 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

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

mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008.(X.08.) rendelete mely az élelmezési 

nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szól rendelkezik az intézményi térítési 

díj – ezen belül -  a gyermekétkeztetés szabályairól. A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj 

mértéke a nettó nyersanyagnorma  hatályos ÁFA törvényben meghatározott ÁFA összegével növelt 

értéke .  

A térítési díj megfizetésére kötelezettet normatív kedvezmény illeti meg a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 148.§. (5)  és (6) bekezdésében meghatározottak 

szerint. 

 A helyi intézményekben gyermekétkeztetésben részesülő, teljes összegű térítési díjat  fizető rimóci 

lakóhelyű gyermekek, térítési díj kedvezménye  a térítési díj 25 %-a a rendelet értelmében. Az 

előterjesztésben megfogalmazottak szerint javaslom az óvodai ellátásban  és az alapfokú tanulmányait 

helyben folytató diákok tekintetében – akiket nem érint a már említett étkezési kedvezmény- ez év 

december 31-ig a térítésmentes étkezés biztosítását.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket illetve 

szívesen veszem észrevételeiket. 

Beszkid Andor polgármester  kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel 

összefüggésben. 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot  és kéri aki elfogadja, 

azt igennel és kézfenntartással jelezze. 

A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal az alábbi képviselő-testületi határozatot hozta : 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

86/2014. (IX.10.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai és általános  

iskolai  gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben nem részesülő Rimóc településen óvodai és általános iskolai 

nevelésben résztvevő gyermekek részére 2014. december 31-ig az étkezést 

térítésmentesen biztosítja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntéssel 

kapcsolatban a szükséges  intézkedéseket megtegye. 

 

  Határidő: azonnal 

              Felelős:   Polgámester és a Jegyző  

 

 

4 .) Egyebek 

e.) Holecz Bertalan panasza 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait hogy a Holecz Bertalan Rimóc, Akácos út 4 szám alatti lakos 

lakossági bejelentéssel élt a hivatal vezetője illetve a képviselő-testület felé melyekben többek között 

az alábbi problémákat jelezte . 

- István király útja járda állapota 

- Magashegyi utca járda állapota 

- Temető utcai járda állapota 

- Rákóczi utcai járda állapota 

-Hunyadi úti járda állapota  

- Akácos utca állapota 

- a településen a csapadékvíz-elvezetés problémái 

- a település úthálózatának problémái ( kül és belterület ) 

 

A hivatal vezetőjéhez írt konkrét panasz tekintetében többszöri helyszíni szemlét követően az 

intézkedés folyamatban van. A bejelentéssel érintett ingatlanon az ingatlannal rendelkezni jogosult 

meghallgatása mellett, az ott  lévő fák felmetszéséről döntött a hivatal vezetője, – a közúti 

közlekedésbiztonság feltételeinek megfelelően azok  betartása mellett . 

A lakossági bejelentésben megfogalmazott kérdések döntő többsége financiális problémák miatt nem 

került még kivitelezésre, azok pénzügyi feltételeinek megteremtését követően, a források ismeretében,  

nyílik lehetősége Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tényleges felújítások, 

beruházások megvalósítására. 

 

4.) Egyebek  
f.) Tájékoztató a Szüreti rendezvény illetve kapcsolódó programjairól valamint a Kisassszony napi 

Búcsúval kapcsolatosan 
Előterjesztő. Beszkid Andor polgármester 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet hogy hétvégén megrendezésre kerül a rimóci szüreti 

felvonulás és kísérő rendezvényei. A szüreti rendezvényre meghívtuk a Lett testvérvárosunk képviselőit 

is , akik csütörtökön érkeznek. A szombati szüreti rendezvény szüreti mulatsággal zárul, másnak reggel 

indulnak Lett vendégeink haza. 

A Kisasszony napi búcsú a korábbi években kialakult gyakorlat illetve a szokásoknak megfelelően kerül 

megszervezésre. 

A szüreti rendezvények idejét, helyszínét illetve a rendezvényen résztvevők létszámát  Szécsényi 

Rendőrkapitányság illetékes Osztálya felé jeleztük. Eleget téve ezzel a jogszabályban előírt 

kötelezettségünknek. A Rimóci Polgárőr Egyesület közreműködésével a közlekedésbiztonsági 

szempontok figyelembe vételével történik a parkolás és forgalomkorlátozás. 

Kérem képviselő társaimat hogy a szüreti rendezvényen valamint a Kisasszony napi búcsún,  

szentmisén minél többen képviseljék Rimóc Község Önkormányzatát. 



 1

3

 

Kérdezi van-a valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. Mivel senki nem jelezte szándékát 

,megköszöni a képviselő-testület munkáját a hozzászólásokat, kérdéseket, észrevételeket és a képviselő-

testület  ülését 22.00. órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

  Beszkid Andor       dr. Verbói Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteles: 

 

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


