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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 3-án 19.00 

              órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:    Beszkid Andor     polgármester 

                   Beszkid János   képviselő 

                           Jusztin Péter Albertné                      képviselő          

                  Juhász Vincéné    alpolgármester 

                           Kiss János     képviselő 

                           Golopi Károly                                  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 a megválasztott képviselő-testületi tagok jelen vannak, így a tanácskozás 

határozatképes és az ülést megnyitja 19.00 perckor. 

Rimóc Község Képviselő-testületének 2014. október 3-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 Vincze Attila 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 

 

1)  Előterjesztés a települési önkormányzatok   a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben biztosított 

lehetőségről. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

2.).  Előterjesztés a a Rimóci Nyulacska Óvoda vezetői megbízás rendezéséről .   

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

3.) Előterjesztés a közép és felsőfokú oktatásban részt vevő tanulók támogatásáról  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

4. Egyebek 

 

 

Napirendek tárgyalása 
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1.)  Előterjesztés a települési önkormányzatok   a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben biztosított 

lehetőségről. 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

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

mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

A települési önkormányzatok            szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben ( továbbiakban: BM rendelet ) a 2014 évben is 

lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

támogatás benyújtására. 

Javasolja hogy   Rimóc község Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan éljen a jogszabály adta 

lehetőséggel. A jogszabályban megfogalmazottak alapján a számított mennyiség 2014-ben 314 m3 

tüzifa támogatásának igénylését teszi lehetővé, melynek önrészét az önkormányzat költségvetése 

terhére biztosítja, mely  a BM rendeletben a támogatáson felüli kemény lombos fafajta esetében az  

1000 Ft/erdei m3 + áfa önrész.   Az önkormányzat a szociális tűzifa lakosság részére történő kiszállí  

tásáért térítési díjat nem számol fel.  

 

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 határozat-tervezet elfogadását. 

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 

96/2014.(X.3.) határozata 

 

 A Képviselő-testület megtárgyalta a települési önkormányzatok            

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben ( továbbiakban: BM rendelet ) 

biztosított lehetőségről szóló  polgármesteri előterjesztést és úgy határoz, 

hogy 

 

1., Benyújtja igényét a BM rendeletben meghatározott támogatásra, 314 

m3 mennyiségre.  

 

2. Az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja a BM rendeletben 

a támogatáson felüli kemény lombos fafajta esetében az  

1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt. 
 

 3.   Az önkormányzat a szociális tűzifa lakosság részére történő kiszállí- 

   tásáért térítési díjat nem kér. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. október 6. 

Felelős:   Beszkid Andor polgármester 
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2. Előterjesztés a a Rimóci Nyulacska Óvoda vezetői megbízás rendezéséről . 
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 óvodai ellátásról 2013. július 1. napjától – Magyarország helyi     Önkormányzatairól CLXXXIX. 

törvény 13. §. (1) bek. 6. pontjában valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 74. §. 

(2) bekezdésében foglaltak alapján – Rimóc Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési 

szerv fenntartásával, működtetésével gondoskodik. 

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete augusztus 11-i testületi ülésén megismerte a Rimóci 

Nyulacska Óvoda vezetői álláspályázat elbírálásáról szóló előterjesztést,és az előterjesztésben foglaltak 

szerint, annak  megtárgyalását követően úgy döntött hogy az óvodavezetői munkakör ellátására a  

kiírásának megfelelően érvényes pályázat érkezett be, a pályázati eljárás eredményesnek minősül 

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a Rimóci Nyulacska Óvoda óvodavezetői 

feladatainak ellátásával  2014. szeptember 1.-től 5 éves időtartamra megbízta Virágné Csábi Adrienn 

Szécsény, Kossuth Lajos út 16/B. Szám alatti lakost.  

A korábbi óvodavezető- Molnár Lászlóné- óvodavezető vezetői megbízását 2014. augusztus 16.-ig 

szólt, ezáltal a  2014. augusztus 16. napjától 2014. augusztus 31. -ig terjedő időszakban  a Rimóci 

Nyulacska Óvoda vezetői feladatait vezetői megbízás hiányában látta el. Ezek ismeretében szükséges 

munkajogilag a vezetői megbízatás visszamenőleges rendezése. 

 

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 határozat-tervezet elfogadását. 

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 

97/2014.(X.3.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a a 

Rimóci Nyulacska Óvoda vezetői megbízás rendezéséről szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.  
 

- Molnár Lászlóné óvodavezető vezetői megbízását 2014. augusztus 16. 

napjától 2014. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

                                                     

 

3. Előterjesztés a közép és felsőfokú oktatásban részt vevő tanulók támogatásáról 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
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( írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként megküldésre került, valamint jelen jegyzőkönyv 

mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 15/1996 (XI.22.) számú 

rendelete  az önkormányzat területén élő és állandó lakással rendelkező középiskolai és felsőfokú 

oktatásban résztvevő tanulók támogatását szabályozza. 

A Képviselt-testület anyagi támogatásban részesíti azt a rimóci illetőségű tanulót, aki középiskolai 

(szakmunkásképző intézet, szakközépiskola, gimnázium, szakiskola), felsőfokú tanintézet nappali 

tagozatán tanul. 

A támogatás nyújtásának feltételei 

A kérelmező részére támogatás csak abban az esetben adható, ha a tanul-mányi eredménye 

középiskolásoknál 4,2 vagy annál jobb, és felsőfokú tanintézetben tanulóknál 4-es vagy annál jobb. 

Tanulmányi eredménytől és iskola típustól függetlenül támogatásban részesíthető az a tanuló, aki 

országos tanulmányi versenyen az első húsz hely valamelyikén végez. 

Idén 18 kérelem érkezett az önkormányzat hivatalához  melyből 12 fő középfokú, míg 6 fő felsőfokú 

oktatásban részesül. A benyújtott kérelmek és mellékletei mindegyike megfelel a hivatkozott 

önkormányzati rendeletben előírtaknak. 

Javaslom hogy a korábbi évekhez hasonlóan a „ Rimóc jó tanulója „ feliratú tollal és 5.000.- Ft 

egyszeri anyagi támogatással díjazzuk az előterjesztés  mellékletében megjelölt  diákokat. 

 

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

szívesen veszem észrevételeiket. 

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 

91/2014. (IX. 25.) határozata 

 

A Képviselő-testület  a közép és felsőfokú oktatásban részt vevő tanulók 

támogatásáról szóló polgármesteri előterjesztést megtárgyalta és a  

„Rimóc község jó tanulója „ díjra benyújtott pályázatok tekintetében az 

alábbi döntést hozta. 

 

 

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

virágot ad: 

  

- Dax Dániel   István király út 28. 

- Dax József   István király út 28. 

- Jusztin Roland          Kölcsey utca 4. 

- Kanyó Evelin                        Arany János utca 2. 

- Kelecsényi Boglárka            Petőfi utca 24. 

- Kőmíves Tamás  Csillaghegyi utca 2/b. 

- Percze Kristóf  Varsányi út 56. 

- Szép Máté                             Magashegyi utca 26. 

- Szép Szabina                         Jókai utca 5. 

- Vágvölgyi Réka                   József Attila utca 4. 

- Virág Jenifer                        Petőfi utca 9.   
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- Vizovicki Lolita  Magashegyi út 1. szám alatti 

középiskolásnak, 

- Balázs László Bertalan Bem apó utca 29. 

- Bobály Anna Katalin Varsányi út 109. 

- Balázs Anita                          Kiskert utca 2 

- Percze Gábor   Bem apó utca 20. 

- Kőmíves Anikó  Csillaghegyi út 2/b. 

- Jusztin Katalin  Kiskert út 12. 

 felsőfokú oktatásban tanulóknak. 

   

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Beszkid Andor polgármester 

 

    

 

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 20.30. órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

  Beszkid Andor       dr. Verbói Mária 

  polgármester                                                                                      

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteles: 

 

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


