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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én 18.00  

              órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   Beszkid Andor     polgármester 

   Beszkid János   alpolgármester 

   Burik-Vincze Ágota   képviselő 

   Déska Szabolcs    képviselő 

 Jusztin Péterné   képviselő 

 Vincze Attila    képviselő 

 

Tanácskozási joggal:   dr. Verbói Mária   jegyző 

 

Az ülés megkezdésekor távollévő képviselő Kiss János 

 

Az 1. napirendhez meghívottak:     Dr. Gombár Ildikó 

             Dr. László Tünde 

 

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

hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül öt fő jelen van, egy fő jelezte, hogy késni fog,  

így a tanácskozás határozatképes.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát, amely annyiban tér el a meghívóban jelzettől, hogy az ülés kezdetéig 

kérelem nem érkezett, ezért zárt ülés megtartására nem kerül sor. 

 

1.) Az aljegyzői állásra pályázók meghallgatása. 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

2.) Tájékoztatás a KEOP 5.5.0/K közvilágítás korszerűsítés projektről 

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester  

 

3.) Egyebek 

a. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatai 

KEOP-1.1.1./2/F/09-11-2013-0003 pályázat  

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 pályázat 

                        Előterjesztő.  Beszkid Andor polgármester 

b. 2015. évi Közmunka programok  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket az elhangzott kiegészítéssel,  más javaslat megtétele 

nélkül egyhangúlag elfogadja. 

 

A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Burik-Vincze Ágota és Déska Szabolcs képviselőket kéri 

fel. 

A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. 
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Napirendek tárgyalása 

 

1.) Az aljegyzői állásra pályázók meghallgatása. 

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

            

A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kilenc pályázó közül kettő meghallgatását 

találta indokoltnak. Igaz, hogy nem a képviselő-testület hatásköre a döntés, mégis szeretné,  ha 

képviselők személyesen megismernék a két potenciális jelöltet, hiszen az együtt dolgozás 

elengedhetetlen lesz a későbbiekben. A szakmai önéletrajzokat a képviselők megkapták. 

Megkéri a jelenlévő dr. Gombár Ildikót, hogy pár mondattal mutatkozzon be a képviselő-testületnek. 

 

Dr. Gombár Ildikó rövid tájékoztatást ad tanulmányairól, szakmai tevékenységéről. Elmondja, hogy 

jelenlegi munkahelye megyei szintű, ezért átlátja a megyét akár az ellenőrzések során, akár előadások 

megtartásával. Nyitott, maximálisan szereti ellátni a feladatait, nem okoz számára gondot a váltás. 

A tervezett változtatás fő oka, egyrészt hogy Szécsényben lakik, négy gyermek és a család mellett 

közelebb lenne Rimóc mint a jelenlegi munkahelye, másrészt pedig az átszervezéseknél nem lehet 

tudni, hogy milyen változások lesznek. 

 

Beszkid Andor polgármester megköszöni a bemutatkozást és átadja a szót a képviselőknek. 

 

Beszkid János kérdezi, hogy véleménye szerint mik a kis települések kitörési pontjai, nem érzi-e úgy 

hogy visszalépés az aljegyzői állás a jelenlegihez képest ? 

 

Dr. Gombár Ildikó válasza: most a megyére kiterjedő feladatokat kell ellátni, az átszervezés a jelenlegi 

státuszát is érinti, vezetői státuszok szűnnek meg, tehát nem érzi visszalépésnek a váltást. Kitörési 

pontnak a lakossággal való együttműködést, a pályázati lehetőségek kihasználását gondolja.  

 

Beszkid Andor polgármester kérdezi, hogy találkozott-e jelenlegi munkája során ügyfelekkel ? 

 

Dr. Gombár Ildikó válaszában elmondja, hogy inkább polgármesterekkel és intézményi dolgozókkal 

volt személyes találkozása, illetve telefonon keresztül ügyfeleknek adott felvilágosítást. 

 

Jusztin Péterné jelzi, hogy a hivatalban nagy az ügyfélforgalom, és vannak nehezen kezelhetők is. 

A bemutatkozás során hallotta, hogy szociális területen dolgozik, a jegyzői munka viszont sokrétű, sok 

jogszabály, ami gyakran változik. 

 

Dr. Gombár Ildikó: a mozgáskorlátozottak kérelmeinek elbírálásakor mostani munkahelyén is több az 

ügyfél, lehet tapasztalni, hogy vannak nehéz esetek is. Az az álláspontja, hogy ügyfelet nem küldünk 

el, ha befáradt jegyzőkönyvbe kell venni a kérelmét, és ha nem a hivatalra tartozik továbbítani kell az 

illetékes hatóságnak.  

Elmondja azt is, hogy a hatásköröket illetően a kormány tisztítást végez, az állami és az önkormányzati 

hatásköröket szétválasztja, sok hatáskör a járáshoz került. Új elemként jelentkezett, hogy 

önkormányzati hatáskör a jegyzőre is átruházható. 

 

Beszkid Andor polgármester kérdezi, hogy nem lesz-e s nagy teher az aljegyzői munkakör négy 

gyermek mellett, mert kis faluban a lakosság a közigazgatás fejeként tekint a jegyzőre, az 

intézményvezetők is a jegyzőtől kérnek segítséget, gondol továbbá a sokszor szoros határidőkre, a 

képviselő-testületi ülésekre.  
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Dr. Gombár Ildikó véleménye szerint nem lesz probléma, a gyermekei önállóságra vannak nevelve, 

nem kicsik már és a tágabb család is segítségére van.  

 

Beszkid János elmondja, hogy sok éven keresztül sok jelentkező volt jegyzői, aljegyzői állásra, de nem 

maradtak sokáig. Jól meggondolta a jelentkezést, maximalista embert keresünk. 

 

Dr. Gombár Ildikó kiemeli, hogy ő is maximalista, és nem ugródeszkának tekinti az aljegyzői állást. 

 

Beszkid Andor polgármester megemlíti a lakosság összetételét, egészét nézve 30 % a nemzetiséghez 

tartozók száma, az óvodában, iskolában ennél lényegesen több. 

 

Dr. Gombár Ildikó fejlődő településnek látja Rimócot, bejárta a falut megnézte az intézményeket, a 

szociális boltot, ahol olyan termékeket tudott megvásárolni amit máshol nem. 

 

Jusztin Péterné kérdezi, hogy a pénzügy, adó területén van-e tapasztalata ? Mennyi beosztottja volt ?  

 

Dr Gombár Ildikó válasza: nem kellett ilyen feladatokat ellátnia, csupán elméleti tudással rendelkezik, 

de nincs olyan amit ne lehetne megtanulni.  

Közvetlen beosztottja négy fő, de mindenki munkáját ismeri, a hivatalvezető távollétében nála van a 

kiadmányozási jog is. 

 

Beszkid János kérdezi, hogy mi a hobbija, van-e autója és jogosítványa ?  

 

Dr. Gombár Ildikó szivesen kertészkedik, járja a természetet, a gombák gyűjtését kifejezetten kedveli.  

Autója is van és vezet is. 

 

Beszkid Andor polgármester kérdezi, hogy vannak-e jelenlegi munkahelyén rendszeres munka-

megbeszélések, illetve mikortól tudná betölteni az állást?  

 

Dr. Gombár Ildikó válasza: igen, tavaly több volt az idén ritkább. Az aljegyzői állást akár április 1-től 

be tudom tölteni, egyeztetés kérdése,  a hivatalvezetővel beszélt már az átszervezés kapcsán.  

 

Beszkid Andor polgármester megkérdezi, hogy van-e még kérdés.  

 

Mivel nincs ezért megköszöni Dr. Gombár Ildikónak hogy megtisztelte a képviselő-testületet a 

jelenlétével, és választ adott a felmerült kérdésekre. Jelzi, hogy a döntést követően értesítést küld és 

rövid szünetet rendel el.  

 

Dr. Gombár Ildikó ezt követően - 18.50 órakor - elhagyja a tanácskozás helyszínét. 

 

A szünetet követően érkezik Dr. László Tünde és 19.00 órakor folytatódik a képviselő-testület ülése. 

 

Beszkid Andor polgármester megkéri Dr. Lászlót Tündét a bemutatkozásra. 

 

Dr. László Tünde röviden ismerteti a családjára, a tanulmányaira és a szakmai munkájára vonatkozó 

életútját. A jelenlegi munkájából az elmúlt évi választási feladatokat emeli ki, mindhárom választáson 

élvezettel végezte munkáját. A jelenlegi munkájából hiányzik a sokrétűség, korábban is kistelepülésen 

dolgozott, szeretne visszatérni.  

 

A polgármester átadja a szót a képviselőknek. 
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Beszkid János kérdezi, hogy mi a kistelepülési munkában a jó, tájékozódott-e Rimócról ? 

 

Dr. László Tünde válasza: a sokrésűség számára jó, a szellemi kapacitás kihasználása, az egyes ügyek 

megoldása motiválja. Rimócról természetesen tájékozódott, elsősorban a honlapon, tudja hogy vannak 

civil szervezetek, szépek az intézmények és amikor megnézte a falut látta hogy sok szép épület és 

emlékhely is van. 

 

Beszkid János megemlíti, hogy a korábbi jegyzői munkája során is találkozott nemzetiséghez 

tartozókkal, feltehetően van ilyen irányú tapasztalata. Kérdezi, hogy véleménye szerint mik a túlélési 

pontok a kistelepüléseknek ? 

 

Dr. László Tünde válaszában elmondja, hogy korábban Litkén is tanított, Egyházasgergén jegyző volt, 

tehát van tapasztalata. A kérdésre válaszolva azt gondolja, hogy kistelepülésen fontos az, hogy hogyan 

működik a testület. Ha egy az akarat, akkor lehet előre lépni. Konkrétan a területfejlesztés területén 

ismeri a lehetőségeket, a fejlesztésekre csak pályázati pénzek segítségével kerülhet sor, hiszen az 

önkormányzatoknak nincs saját forrásuk. 

 

Beszkid Andor polgármester kérdezi, hogy adott-e be máshová pályázatot, hogyan tud eljutni Rimócra, 

valamint gondot okoz-e a képviselő-testületi üléseken, a falusi rendezvényeken való részvétel, a 

határidők teljesítése miatt a későbbi hazaérkezés, és milyen távol képzeli el a jövőt Rimócon ?  

 

Dr. László Tünde elmondja, hogy kiegyensúlyozott párkapcsolatban él, a férje és a nagylánya is segít, 

tehát nem okoz gondot a polgármester úr által felvetett feladatok ellátása. Hosszú távúra tervezi a 

jövőjét Rimócon, természetesen akkor,  ha rá esik a választás. 

 

Beszkid János kérdezi, hogy mi a kedvenc időtöltése szabadidejében? 

 

Dr. László Tünde válasza: szeret utazni, kirándulni, olvasni, jogtárat bújni, és a labdajátékokat is. 

 

Közben megérkezik Kiss János képviselő 19.25 órakor.  

 

Jusztin Péterné véleménye szerint sok idő kiesett a jegyzői munkából, azóta sok és más jogszabályok 

léptek életbe, nem érzi-e lemaradásnak? 

 

Dr. László Tünde nem érez lemaradást, hiszen nem régen végezte el a jogi egyetemet, folyamatosan 

alkalmazza az ott tanultakat. Véleménye szerint az adott helyzetre, az adott ügyre kell alkalmazni a 

szabályokat. 

 

Kiss János kérdezi, hogy tudja-e mire vállalkozik, dolgozni szerető jegyzőt keresnek. 

 

Dr. László Tünde válaszában elmondja, hogy konkrétan nem tudja, de ki fog derülni, ha őt választják. 

Korábban is kistelepülésen dolgozott, onnan származik, tehát ismeri a problémákat. 

 

Beszkid Andor polgármester kérdezi, hogy a hivatal munkáját segítő rendszereket ismeri-e, illetve 

anyakönyvvezetőként mikor dolgozott utoljára? 

 

Dr. László Tünde válasza: a Nemzeti Jogtárat ismeri, abban dolgozik, nem áll tőle távol az 

informatika, szeret gépen dolgozni. Anyakönyvvezetőként 2007-ben dolgozott utoljára, de az ASZA 

gépet, az alkalmazásokat ismeri. 
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Beszkid Andor polgármester megkérdezi, hogy van-e még kérdés.  

 

Mivel nincs ezért megköszöni Dr. László Tündének hogy megtisztelte a képviselő-testületet a 

jelenlétével, és választ adott a felmerült kérdésekre. Jelzi, hogy a döntést követően értesítést küld és 

rövid szünetet rendel el.  

 

Dr. László Tünde 19.55 órakor elhagyja a tanácskozás helyszínét. 

 

A képviselő-testület ülése 20.00 órakor folytatódik. 

 

 

2.) Tájékoztatás a KEOP 5.5.0/K közvilágítás korszerűsítés projektről 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket a közvilágítás projekttel kapcsolatban. A közbeszerzési 

dokumentáció még nem készült el. A tervező cég minden adatot, szakhatósági hozzájárulást beszerez 

ezért tart tovább az előkészítés. A tervezővel egyeztetett az ügyben, hogy azokon az oszlopokon is 

legyen világító test, ahol most nincs.  

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

3) Egyebek 

 

a) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatai 

KEOP-1.1.1./2/F/09-11-2013-0003 pályázat  

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 pályázat 

                        Előterjesztő.  Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezetének 

megkeresését, melyben kérik a tagönkormányzatok döntését a KEOP-1.1.1./2/F/09-11-2013-0003 

pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák esetleges többletköltségének, és a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0013 pályázathoz – Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzések- 

kel -  kapcsolódó többletköltség vállalásáról. Ez 37.814.- Ft és 60.301.-Ft plusz költséget jelent az 

önkormányzatnak. Javasolja a projektek támogatását és a saját forrás biztosítását. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

18/2015 (III.12.) önkormányzati határozata 

 

A  „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című, KEOP-1.1.1/2F/09-

11-2013-0003 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák esetleges többletköltségével 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

      1) A Képviselő-testület a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” 

című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák megvalósításának önerő-fedezetéhez 2015. 
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évi költségvetésében legfeljebb 37.814.- Ft többletönerőt biztosít. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Beszkid Andor polgármester 

 

       2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési munkák megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződéskötést követően a pontos összegnek 

megfelelő önerőről a Képviselő-testületet tájékoztassa, és a költségvetési rendelet szükséges 

módosítását terjessze elő. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Beszkid Andor polgármester 

 

      3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontok szerinti döntésről a Kelet-

Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a határozat megküldésével 

értesítse. 

 

Határidő: haladéktalanul,  2. pont szerinti döntésről értelemszerűen 

Felelős: Beszkid Andor polgármester 

 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

19/2015 (III.12.) önkormányzati határozata 

 
A „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című, KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

       1) A Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által 

megvalósításra kerülő, a 'Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel' című pályázat megvalósításához szükséges önerőt 60.301..-Ft összegben 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert az 

önerő átadásáról szóló megállapodás aláírására, 2015. április 15-i fizetési határidővel. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Beszkid Andor polgármester 

 

      2) A Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 1. pontban megjelölt pályázathoz kapcsolódó 

üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a megvalósíthatósági tanulmányban 

feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági 

tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Beszkid Andor polgármester 

 

       3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a határozat megküldésével értesítse. 

Határidő:  2015. március 31. 

Felelős:  Beszkid Andor polgármester 
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  b) 2015. évi Közmunka programok  

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a 2015. évre benyújtott közmunka programokat. 

1)  Helyi sajátosságokra épülő program – március 9-től 2016. február 29-ig, amely program keretében 

házi tészta készítéséhez 6 fő, teljes kiőrlésű kenyér készítéséhez 3 fő foglalkoztatását tervezzük. 

2) A mezőgazdasági startmunka program – március 18-tól 2016. február 29-ig, mezőgazdasági 

növénytermesztésben 16 főt, telephely kialakításhoz pedig 10 fő foglalkoztatását tervezzük. 

3) Belviz elvezetés ( árkok, átereszek, patakok tisztítása )  program – április 1-től szeptember 30-ig – 

keretében 10 főt szeretnénk foglalkoztatni. 

4) Belterületi utak karbantartására – május 1-től –november 30-ig – 5 fő foglalkoztatását tervezzük. 

5) Bio- és megújuló energia – június 1-től 2016. február 29-ig – szintén 5 fő foglalkoztatására 

nyújtottuk be a pályázatot. 

 

Hozzászólások: 

 

Burik Vincze Ágota  kérdezi, hogy az önkormányzat saját felhasználásra készíti a kenyeret  ? 

 

Beszkid Andor polgármester válasza: Reformkonyha kialakítását tervezzük, szeretnénk teljes kiőrlésű 

kenyeret sütni. Természetesen lesz betanulási időszak, megvesszük a gépeket, a malommal pedig 

tudunk arról egyeztetni, hogy a saját termésű búzánkért cserébe akár rozslisztet, vagy teljes kiőrlésű 

alapanyagot kapjunk.  

 

Mivel több hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 2015. évi start program 

megvalósítását, a hosszú távú közfoglalkoztatáshoz saját forrás biztosítását, valamint a helyi 

sajátosságokra épülő programok megvalósítását. 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

20/2015 (III. 12.) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a start 

program 2015 évi közfoglalkoztatásáról szóló előterjesztést. 

  

Képviselő-testület a 2014 évi start program eredményének figyelembe 

vételével határozott a program 2015 évi önként vállalt önkormányzati 

feladatként való továbbfolytatásáról, illetve új elemmel - történő 

kiegészítéséről.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mezőgazdasági 

mintaprogram lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
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21/2015 (III. 12.) önkormányzati határozata 

 

A  Képviselő-testület megtárgyalta a hosszú távú közfoglalkoztatási 

programról szóló előterjesztést és úgy határoz, hogy a programot  

megvalósítja és a szükséges saját forrást költségvetése terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős:   Beszkid Andor  polgármester 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

22/2015 (III. 12.) önkormányzati határozata 
 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a 2015. évi közmunka programokról 

   szóló előterjesztést és úgy határoz, hogy a helyi sajátosságokra épülő 

   programokat, a pályázatnak megfelelően megvalósítja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

  

    d) Oláh Dezsőné ingatlan felajánlási kérelme. 

        Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a kérelmet, és megkérdezi a képviselőket, hogy nézzék-e meg az ingatlant ? 

Kiss János képviselő javasolja, hogy nézzék meg együtt az ingatlant, és azután döntsenek. 

 

A képviselő-testület egyetért a javaslattal.  

 

    e) Rimóc község címere a WestEnd City Centerben. 

        Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a WestEnd City Center projekt felelősének megkeresését, melyben kéri, hogy 

Rimóc község címere március végéig maradhasson a Címerkiállításon. 

 

Mivel hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott kérést. 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

23/2015 (III. 12.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta Rimóc község címerének a WestEnd City Center 

  Címerkiállításon március végéig való maradásáról szóló előterjesztést és ahhoz  

hozzájárulását adja  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges tájékoztatás megtételére. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

      f) Közbeszerzési szakértő megbízása 

          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a sportcsarnok felújítása projekt a 

közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, ezért a közbeszerzés lebonyolítására szakértőt szükséges 

megbízni. Javasolja, hogy a Palóc Projekt Kft-t – Szécsény, Dózsa György út 8. – bízzák meg a feladat 

elvégzésével. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot: 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2015 (III. 12.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta az óvoda, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- 

                       fejlesztés projekt megvalósításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint  

                       határoz: 

 

1. A 4/2014. (I.31.) BM. rendelet alapján támogatott sportlétesítmény felújításának  

megvalósításával kapcsolatos  közbeszerzési eljárás lefolytatásával a 3170  

      Szécsény, Dózsa György út 8. szám alatti székhelyű, Palóc Projekt Kft-t bizza meg. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

Mivel más napirend, hozzászólás nincs a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 21.10 órakor 

bezárja. 

K.m.f. 

 

 

  Beszkid Andor       dr. Verbói Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

    Burik-Vincze Ágota                                            Déska Szabolcs 

              képviselő                                képviselő 


