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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25-én, 
   18.00 órakor  megtartott üléséről.

Jelen vannak: Beszkid Andor  polgármester,
 Juhász Vincéné,  alpolgármester
 Jusztin Péter Albertné, képviselő
 Beszkid János, képviselő
 Golopi Károly, képviselő
 Kiss János képviselő

Távolmaradó képviselő:  Vincze Attila

Tanácskozási joggal:  Dr. Verbói Mária jegyző, 
                                   Jusztin Istvánné jegyzőkönyvvezető

Beszkid Andor polgármester üdvözli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a megválasztott hat képviselőből öt fő jelen van, így a tanácskozás
határozatképes. 

Előterjeszti napirendi javaslatát

1.)  A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, Dr. Verbói Máriának
      bemutatkozása

2. ) Az Önkormányzat felé adótartozással rendelkezők adatainak nyilvánosságra 
      hozatala
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

3.) A szociális célú tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
     Előerjesztő  :   Beszkid Andor polgármester

4.)  Egyebek
     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

5.) Egyéni kérelmek
     Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag 
elfogadja.

A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Jusztin Péterné és Juhász Vincéné képviselőket
kéri  fel,  jegyzőkönyvvezetőnek  pedig  Jusztin  Istvánnét  a  Rimóci  Közös  Önkormányzati
Hivatal köztisztviselőjét javasolja. 
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A  jegyzőkönyv  hitelesítők,  és  a  jegyzőkönyvvezető  személyét  a  képviselő-testület
egyhangúlag elfogadja.

Napirendek tárgyalása

1.) A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, Dr. Verbói Máriának 
bemutatkozása

      ( a részletes bemutatkozás a jegyzőkönyv melléklete ) 

Dr. Verbói Mária jegyző: Köszönti a képviselő-testületet a számára első ülésen. 2013. január
1-től  Rimóc  község és  Nógrádmegyer  község önkormányzatainak  döntése  alapján  Rimóci
Közös  Önkormányzati  Hivatal  néven  létrejött  az  új  hivatal,  amelynek  ő  lett  a  jegyzője.
Salgótarjánban született,  Nógrádmegyerben lakik,  négy lány volt  a családjukban. Érettségi
után  rögtön  munkába  állt,  a  Nógrád  Megyei  Múzeumok  Igazgatóságánál  dolgozott
titkárnőként. 1982-ben a nógrádmegyeri községi tanács alkalmazásába került.  Munka mellett
kezdte meg az Államigazgatási Főiskolát, ahol 1992-ben végzett. Pécsett szerzett jogi doktori
címet  2001-ben.  1993-tól  jegyző,  majd  2004-től  körjegyző  (Nógrádmegyer-Kishatyán
Községek körjegyzője ) 2012. december 31-ig. A körjegyzőség nem maradhatott fenn közös
hivatalként, hiszen más-más járáshoz tartozik a két település. A közös hivatal szervezése már
2012.  nyarán  elkezdődött  a  polgármesterek  egyeztetésével.  Mivel  Rimóc  településsel  már
előzőleg jó kapcsolat alakult ki az oktatási intézmények egyesítésével, közös fenntartásával
ezért  reméli,  hogy  a  közös  közigazgatás  is  hasonlóan  jó  együttműködést  eredményez.  A
képviselő-testület munkáját segíti, bízik a jó munkakapcsolat kialakításában. 

A Képviselő-testület megköszöni a jegyzőnek a részletes és személyes bemutatkozást és – bár
több jegyzőt megismertek az utóbbi pár évben – bíznak a hosszú távú együttműködésben.

2. ) Az Önkormányzat felé adótartozással rendelkezők adatainak nyilvánosságra 
       hozatala
       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester elmondja, hogy az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy a
90  napon  túli  adótartozással  rendelkező  magánszemélyek  és  cégek  adatai  nyilvánosságra
kerüljenek. Magánszemélyek esetében 50 ezer Ft-ot meghaladó, cégek esetében a 100 ezer Ft-
ot meghaladó tartozások vehetők figyelembe a nyilvánosságra hozatalnál. 
Kérdése: A képviselő-testület kívánja-e, hogy ezeket az adatokat nyilvánosságra hozzák?

Hozzászólások:

Dr. Verbói Mária jegyző tájékoztatást  ad az adó végrehajtás szabályairól,  fokozatairól.  Az
adózás rendjéről szóló törvény szabályozza a tartozások behajtásának rendjét, elsősorban az
adóívek, határozatok közlése, azt követően a fizetési felszólítások, majd ha nincs önkéntes
teljesítés, akkor a jövedelemből való közvetlen letiltást kell kezdeményezni. Ha ez sem vezet
eredményre,  akkor  lehet  ingóság  végrehajtását  kezdeményezni.  Ettől  viszont  nem szabad
megrettenni,  bátran kell  élni ezzel a törvény adta lehetőséggel.  Tudja viszont azt is,  hogy
helyben élő kollégának nem lesz egyszerű ez a feladat, de sajnos ez a munkakörrel jár. 
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Meglehet,  hogy  a  behajtás  végigvitele  visszatartó  erő  lesz  és  nem  kell  a  közzététel
lehetőségével élni.

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy az utóbbi időben 5 millióról 8 millió forintra 
emelkedett az adótartozások összege. Véleménye szerint ennek több oka is lehet,  pl. a 
megélhetés nehezebbé válása.

Juhász Vincéné emlékeztet arra, hogy ilyen irányú javaslat már volt több alkalommal, de mi 
van akkor,  ha valaki végkép nem tud fizetni?

Kiss János  egyetért a nyilvánosságra hozatallal, felszólítás és türelmi idő adását javasolja a 
befizetésre, ha nem járnak eredménnyel, akkor kell a közzétételi lehetőséggel élni.

Dr. Verbói Mária jegyző elmondja a nógrádmegyeri képviselő-testület döntését, mely szerint
ha a tőkét befizeti az adós, akkor a pótlék, bírság egy része elengedésre kerül. 

Golopi Károly jónak tartja az ötletet,  javasolja az átgondolását. 

Beszkid János is megerősíti, hogy sok év óta probléma a tartozások behajtása. Ha mindenki 
becsületesen fizetne, nem lenne ilyen gond. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
lejárt esedékességű tartozások behajtásra kerüljenek. Lehet, hogy jó ötlet a pótlék egy 
részének elengedése, a tőketartozás rendezését követően, de véleménye szerint nem ezzel kell 
kezdeni.

Kiss János véleménye szerint az adóügyi dolgozónak látni kell, hogy hol tart a behajtás és a
következő fokozatba lépni, ha az előző nem vezetet eredményre.

Beszkid  Andor polgármester  összefoglalóan  megállapítja,  hogy  a  tartozások  behajtását
illetően előbbre kell lépni, a törvényi lehetőségeket ki kell használni, figyelem felhívó levél
kiküldésére  kerüljön  sor,  illetve  a  végrehajtási  fokozatok  levezetése  után  látni  fogják  az
eredményt, és javasolja, hogy egy későbbi időpontban térjenek vissza erre a kérdésre.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértet a döntéshozatalt elnapolta.

3. ) Egyebek

a) Szécsényi Szennyvíz Agglomerációs Társulás kérdése
Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatást ad a KEOP pályázat jelenlegi állásáról. A társulásban részt vevő
minden önkormányzatnak döntést kell hozni a saját erőről.  A pályázathoz szükséges 15 %
önerőből Rimócra eső rész 11.877.174.- Ft összegű hozzájárulás. A vízműnél felhalmozott
pénzeszköz  kerül  az  önkormányzatok  részére  átadásra,  és  úgy  forgatódik  vissza  a
beruházásba. 

Hozzászólások:

Beszkid János kérdezi, hogy mikor kezdődik az építkezés?
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Beszkid Andor polgármester válasza: a jövő héten lesz a közbeszerzés ügyében a találkozó.
Kiválasztásra  kerül  a  projekt  menedzsment.  Kiválasztásra  kerülnek  a  nyertesek  mind  a  4
témában. Májusba kezdődik a beruházás, 2014 júniusa a tervezett befejezés.

A képviselő-testület egyhangú – 6 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
       Képviselő-testületének
      1/2013 (I.25) határozata

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Szécsényi  Szennyvíz-
Agglomerációs  Önkormányzati  Társulásnak  a  „Szécsényi
agglomeráció  szennyvíztisztításának fejlesztése”  című,  KEOP-
1.2.0/09-11-2012-0007  azonosító  számú  pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás vállalását.

A projekt nettó összköltsége 1.245.297.000 Ft, melyből az önerő
összege 187.042.115 Ft, a támogatás összege 1.058.254.885 Ft.
A támogatási arány 84,98 %.
A  Társulás  tagjai  a  szükséges  saját  forrás  összegét  a  2011.
december  12-én  kötött  Társulási  Megállapodás  2.  számú
mellékletében  meghatározott  finanszírozási  arányok  alapján
fedezik.

Rimóc  Község Önkormányzatára  eső  finanszírozási  hányad
6,35 %.  Ez  alapján  Rimóc Község Önkormányzata  a  projekt
saját  forrás  igényének  biztosításához  11.877.174 Ft  összeggel
járul hozzá.

Az önkormányzat  a  rá  eső saját  forrás  összegét  részben saját
erőből, részben a Társulás által 2012.10.01-én beadott EU Önerő
Alap pályázat  támogatásából  kívánja fedezni.  Amennyiben  az
EU Önerő Alap pályázat nem nyer támogatást, az önkormányzat
hitelből fedezi a kieső 6.532.446 Ft önerő összeget.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

b) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ( KIK) – intézményműködtetés
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester elmondja, hogy – mint az a képviselő-testület előtt ismert - 2013. január 1-től
az  általános  iskola  működtetését  az  állam  vette  át,  és  a  KIK  működtetésébe  került.  Az
átszervezések sorában az épületek fenntartási költségeinek megosztása zajlik jelenleg. 

Településünkön  a  Hunyadi  úti  épületben  kialakításra  került  egy  étkező  és  konyharész,  a
gyerekek étkeztetéséhez. A KIK szerint ennek az épületrésznek a működtetési költségét az
önkormányzatnak kell fizetni. 
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A polgármester  szerint  ez  az  átalakítás,  beruházás  az  iskolás  gyerekek  érdekében történt,
mivel a gyerekek az óvoda konyhájáról kapták az étkeztetést,  és ezért  oda kellett  lemenni
minden nap. Ennek elkerülése érdekében kialakították az étkezőt és a melegítő konyhát, így
megfordult a helyzet és az óvodából szállították fel az ételt és ott került kiadagolásra. Úgy
véli,  hogy ha az étkező és a melegítő konyha költségeit az önkormányzatnak kell vállalni,
akkor az étkeztetésre nem biztos, hogy az iskolában kell, hogy sor kerüljön, annál is inkább,
mert már a konyha sem az óvodába működik, hanem a Gondozási Központban, ami pedig
szemben van az iskolával. 

A  másik  problémás  kérdés  a  sportcsarnok  használata.  Véleménye  szerint  a  közüzemi
számlákat a használat arányában, havi bontásban lenne indokolt fizetni. Ez egy kevés többlet
munkát igényel, hiszen az óraállásokat rögzíteni kell majd a tiszta elszámolás érdekében.  
Az ügyben a következő találkozó hétfőn lesz.

Kiss János véleménye szerint az arányos fizetés ne csak a használati időre, hanem a hold időre
is vonatkozzon.

Beszkid Andor polgármester is így gondolja, de ez a tárgyaláson fog kiderülni.

Kiss János kérdezi, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe veszik-e, vagy egységesen adják a
hozzájárulást. Rimócon minden a gyermekek érdekében történt, a közüzemi díjak esetében
így is sok megtakarítás képződik a felújítások révén.

Beszkid  János  véleménye  szerint  várható  volt,  hogy  a  költségeket  teljes  mértékben  nem
fogják átvállalni. A képviselő-testületnek arra kell törekedni, hogy az önkormányzatnak minél
kevesebb kiadása legyen azért is, mert a költségcsökkentés érdekében nagyon sok  felújítás
történt, amely jelentős megtakarítást eredményez a közüzemi díjaknál.

Beszkid Andor polgármester elmondja,  hogy az iskola fenntartása  a béreken kívül  kb.  11
millió  Ft  volt  egy évben,  ezzel  szemben 68 milliós  az idei  elvonás a  gépjárműadóból,  az
ipaűzési adóból és a személyi jövedelemadóból.

E napirend képviselő-testületi döntést nem igényel. 

c) Kuni Károlyné ingatlan felajánlása
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti Kuni Károlyné beadványát, amely arról szól, hogy az öröklés címén
tulajdonába  került  Rimóc,  Varsányi  út  45  szám alatti  ingatlant  ajánlja  fel  megvételre  az
önkormányzatnak.  Másfél millió  Ft vételárat  szeretne kapni az épületért  és a hozzátartozó
telekért. Kéri a testület véleményét.

Beszkid János véleménye szerint az épületnek most funkciót nem tudnak adni, a régi paraszt-
típusú jellege miatt meg kellene venni, de maximum 1,2 millió Ft-ért.

A képviselőtestület egyetértve az elhangzottakkal egyhangú – 6 igen -  szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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Rimóc Község Önkormányzata
 Képviselő-testületének
2/2013 (I.25) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóc, Varsányi út 
45 szám alatti ingatlan megvételre történő felajánlásáról szóló
előterjesztést.

A képviselő-testület az ingatlan felajánlást köszönettel
fogadja, az ingatlan vételáraként 1.200.000.- Ft-ot ajánl
fel.

Megbízza a Polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosát
Kuni Károlynét a döntésről értesítse, és a felajánlott ár 
elfogadása esetén az adásvételi szerződést megkösse.

Határidő: értelem szerint
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

d) Épületenergetikai fejlesztésre kiírt pályázat
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester  tájékoztatást  ad  a   Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség,  Környezet  és  Energia
Operatív  Program  keretében  kiírt  az  „Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” címmel kiírásra került KEOP-2012-5.5.0/A számú pályázatról.
Az óvoda épületenergetikai  fejlesztését  céloznák meg a pályázattal.  Elkészült  az anyag,  a
teljes beruházás költsége 26.490.057 Ft, a pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása 85 %-
os, ami 22.516.550.- Ft, a megvalósításhoz szükséges saját erő: 3.973.507.- Ft.
A másik beadásra tervezett  pályázat  a sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése érdekében
készült, ennek a teljes bekerülési költsége 26.203.687.- Ft, a támogatás intenzitása ebben az
esetben is 85 %-os, az elnyerhető támogatás összege: 22.273.135.-Ft, a szükséges saját erő
3.930.552.- Ft. Kéri a testület véleményét, beadásra kerüljön- e  mindkét  pályázat.

A képviselő-testület egyhangú – 6 igen - szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

3/2013 (I.25) határozata

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  Nemzeti  Fejlesztési
Ügynökség, Környezet és Energia Operatív Program keretében
kiírt  az  „Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A számú
pályázatáról szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Környezet és Energia
Operatív  Program  keretében  kiírt  az  „Épületenergetikai
fejlesztések és  közvilágítás  energiatakarékos átalakítása”  című
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KEOP-2012-5.5.0/A  számú  pályázati  támogatás  elnyerése
érdekében pályázatot nyújt be.

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 
3177. Rimóc, István király út 32

A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 
Rimóc belterület 393-as hrsz.

A pályázat megnevezése:  „A rimóci óvoda épületenergetikai
fejlesztése”

A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A
A tervezett beruházás  költsége:
                                                                 

Megnevezés Adatok forintban
A beruházás összes költsége 26.490.057
A  beruházás  támogatás
szempontjából  elismerhető
költsége

26.490.057

- ebből saját forrás: 3.973.507 
- támogatási igény: 22.516.550

A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges saját
forrás összegét a 2013 évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

4/2013 (I.25) határozata

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  Nemzeti  Fejlesztési
Ügynökség, Környezet és Energia Operatív Program keretében
kiírt  az  „Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A számú
pályázatáról szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Környezet és Energia
Operatív  Program  keretében  kiírt  az  „Épületenergetikai
fejlesztések és  közvilágítás  energiatakarékos átalakítása”  című
KEOP-2012-5.5.0/A  számú  pályázati  támogatás  elnyerése
érdekében pályázatot nyújt be.

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 
3177. Rimóc, István király út 38
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A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 
Rimóc belterület 400/4-es hrsz.

A pályázat megnevezése: „A rimóci Sportcsarnok energetikai
fejlesztése”

A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A

A tervezett beruházás  költsége:
                                                                 

Megnevezés Adatok forintban
A beruházás összes költsége 26.203.687
A  beruházás  támogatás
szempontjából  elismerhető
költsége

26.203.687

- ebből saját forrás: 3.930.552 
- támogatási igény: 22.273.135

A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges saját
forrás összegét a 2013 évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

Határidő:  pályázati kiírás szerint
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

4. ) A szociális célú tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
      Előerjesztő: Beszkid Andor polgármester

A  polgármester  tájékoztatást  ad  arról,  hogy  a  szociális  célú  tűzifa  juttatásra  beérkezett
kérelmek és a testület által december hónapban elfogadott rendelet alapján a rendelkezésre
álló 81 m3 tűzifa jelenleg nem osztható ki. Javasolja a beadási idő meghosszabbítását még 2
héttel.

A Képviselő-testület egyetért a javaslattal és egyhangú – 6 igen -  szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

5/2013 (I.25) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális célú tüzifa
kiosztásáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy  kérelem
benyújtásának határidejét – a  kérelmek alacsony száma miatt –
2 héttel meghosszabbítja.

Határidő: 2013. február 8.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester
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Ezt követően a Képviselő-testület hatósági ügyet tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

Beszkid Andor Dr. Verbói Mária 
 polgármester        jegyző

PH.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Jusztin Péterné Juhász Vincéné
    képviselő     képviselő
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