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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rimóci Közös 

Önkormányzati Hivatal nagytermében tartott, 2015. január 2-i 

testületi-üléséről 

  

Jelen vannak: Beszkid Andor polgármester 

 6 települési képviselő: 

 Burik-Vincze Ágota, Déska Szabolcs Gergely, Jusztin Péter Albertné, 

Beszkid János, Kiss János, Vincze Attila  

 
  

 Bárányné Márton Melinda aljegyző 

  

 

Beszkid Andor polgármester 

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 2015.január 2-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 fogadja el meghívóban megjelölt napirendet  A jegyzőkönyv 

vezetésével megbízza Bárányné Márton Melinda aljegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésre 

pedig felkéri Vincze Attila 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  jóváhagyja. 

 

NAPIREND: 

Az ülés napirendje: 

 

1.)  Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmények megállapítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

2.) Előterjesztés a  települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek megtárgyalására. 
Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester  

  



Napirendek megtárgyalása 
 
1.) 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. 

 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 szeptember 1-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 – 7 igen szavazattal az alábbi képviselő-testületi határozatot hozta 

: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2015. (I.2.) 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 

2015. szeptember 1-ig az étkezést térítésmentesen biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a 

döntéssel kapcsolatban a szükséges  intézkedéseket megtegye.  

 



  Határidő: azonnal 

              Felelős:   Polgámester és a Jegyző  

 
 

 

2. Előterjesztés a  települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek megtárgyalására. 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

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

mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Rimóc község Önkormányzat a települési szilárd valamint folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatása tárgyában a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 

és betartásával megalkotta és hatályba helyezte az alábbi rendeleteit:  

Rimóc Község Önkormányzatának 20/2013. (XII.6.) számú rendelete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

szabályozza a folyékony hulladékkal, míg Rimóc Község Önkormányzatának 19/2013 

(XI.20.) számú rendelete a Rimóc község hulladékgazdálkodásáról és a közterületek 

tisztán tartásáról szóló rendelete szabályozza a szilárd hulladékkal kapcsolatos 

feladatokat illetve szabályokat. 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya javasolta  a hivatkozott 

két rendelet felülvizsgálatával egy rendeletben szabályozni a hulladékkal kapcsolatos 

kötelező helyi közszolgáltatás rendjét. Javaslom a képviselő-testületnek hogy továbbra 

is tartsa hatályban mindkét hivatkozott  rendeletét, ne alkosson egy egységes rendeletet 

e tárgyban.  

Beszkid Andor polgármester 

Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy az ismertetett előterjesztés elfogadásáról 

szavazzanak.  

 

Aki az elhangzottakkal egyetért, kérem, hogy igennel és kézfenntartással jelezze.  

 

A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2/2015.(I.2.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya által készített ajánlást 



megtárgyalta, és a 20/2013. (XII.6.) számú a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint a 19/2013 

(XI.20.) számú a Rimóc község hulladékgazdálkodásáról és a 

közterületek tisztán tartásáról  szóló rendeletét hatályában fenntartja. 

Felhatalmazza a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtétetésre. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Jegyző 

 
 

  
Beszkid Andor polgármester :  
 

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  

ülését 19.00. órakor bezárja. A Képviselő-testület munkáját zárt ülésen folytatja . 

 

 

 

K.m.f. 

 

  Beszkid Andor       dr. Verbói Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

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

              Beszkid János                                                         Vincze Attila 


