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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 18.00 
              órakor megtartott üléséről.

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

 
Távolmaradó képviselő:  Vincze Attila

Tanácskozási joggal:  
dr. Verbói Mária   jegyző

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,  így  a  tanácskozás
határozatképes. Elmondja, hogy a képviselő-testületi ülés összehívására telefonon került sor, mert a
költségvetés adatairól a MÁK-hoz határidőre – március 14-ig - adatokat kell szolgáltatni,  és előtte
indokolt a rendelet elfogadása.

Előterjeszti napirendi javaslatát:

1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése.
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
                           
2.) Az önkormányzati SZMSZ módosítása.

Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

3.) A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ jóváhagyása.
Előterjesztő:  dr. Verbói Mária jegyző

4.) Egyebek
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Beszkid János és Kiss János képviselőket kéri fel.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.

Napirendek tárgyalása

1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése.
    Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester
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A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy e napirendhez kapcsolódóan szükséges külön
határozatban  elfogadni  a  közös  hivatal  költségvetését  is.  A  hivatal  költségvetése  Rimóc  Község
Önkormányzata  költségvetésébe épül be. A költségvetés tervezetét a képviselők megkapták.
A polgármester kéri a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadását. 

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

25/2013. (III.13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évre vonatkozó költségvetését,  és azt a melléklet szerint e l f o g a d j a.

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: költségvetési év
Felelős:   dr. Verbói Mária jegyző

Ezt követően a polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta, a költségvetést érintő intézkedésekről.
Kisebb korrekciókat javasol a költségvetés tervezetén, melyek a megküldött táblázatokban középen a
két testületi ülésre benyújtott tervezetek között szerepel.

Javasolja a képviselő-testületnek a köztisztviselők – mivel a hivatal költségvetésében van rá fedezet –
számára illetmény kiegészítés megállapítását. A lehetőség a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011
évi CXCIX. törvényben biztosított, az azonos végzettségűeknek azonos mértéket lehet megállapítani.
Ezért a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek  10 %-ot a középfokú végzettségűeknek pedig 20 %-
ot javasol. 
Ezt a képviselő-testület elfogadja és a költségvetési rendeletébe beépíti.

A polgármester részletesen, soronként ismerteti a javasolt változtatásokat. 

Mivel  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  111.  §.  (4)
bekezdése  kimondja,  hogy a  költségvetési  rendeletben  működési  hiány nem tervezhető,  ezért  nem
terveztünk működési hiánnyal. A költségvetésből hiányzó pénzeszközt a költségvetési törvény szerinti
pályázati lehetőségből tervezzük pótolni.

Hozzászólások:

Beszkid János véleménye szerint már most látszik, hogy szigorú takarékoskodásra lesz szükség, és a
hiányt pályázati forrásból szükséges majd fedezni.

A Képviselő-testület egyetért az előterjesztéssel és egyhangú - 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet
alkotja:

3



Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2013. (III. 18.) rendelete

Rimóc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

2.) Az önkormányzati SZMSZ módosítása.
     Előterjesztő: Beszkid Andor  polgármester
     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

E napirendhez kapcsolódóan a polgármester elmondja, hogy a hivatalban érződik a negyedik ember 
hiánya, sőt az ötödiké is. A dolgozók leterheltek, nehezen tudják pótolni a hiányzó munkatársat. 
Több személyt megkeresett, alkalmas – a jogszabályban meghatározott végzettségű – munkatársat 
keresett. Sajnos rimóci lakost nem talált. Ezt követően a közeli településeken keresett munkatársat, így
jutott el a szécsényi Bárányné Márton Melindához, aki korábban a szécsényi hivatalban dolgozott.
Úgy tervezi, hogy a jegyzővel együtt március 14-én egy munkaértekezlet keretében bemutatják a 
hivatal dolgozóinak. Bárányné Márton Melinda rendelkezik a szükséges szakképesítéssel, 
államigazgatási főiskolai végzettsége van ezért őt bízzák meg a jegyző helyettesítésével is. A 
munkaköri leírását a jegyző elkészíti, amelyben a részletes feladatok rögzítésre kerülnek.

A hivatal ügyintézőinek elhelyezésén szintén változtatni kell, mert nincs mindenkinek ügyfele, ezért 
zavaró, hogy mindenki mindent hall. Ehhez az átalakításhoz kéri a képviselők javaslatait.

Ezt követően a polgármester ismerteti a közös hivatal ügyrendjét is, amely az SZMSZ függeléke.

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2013. (III. 18.) rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2010. (X. 15.) rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

3.) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ jóváhagyása.
     Előterjesztő:   dr. Verbói Mária jegyző

A jegyző ismerteti az SZMSZ tervezetét. Elmondja, hogy az új önkormányzati közös hivatal 
megalakulása teszi indokolttá a szabályzat megalkotását, melyet a képviselő-testületnek szükséges 
jóváhagynia. 
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A Képviselő-testület egyhangú - 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóci Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

26/2013. (III. 13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést
és a szabályzatot a melléklet szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős:   dr. Verbói Mária jegyző

4.) Egyebek
     a.) Köztisztviselői teljesítményértékeléshez szervezeti célok meghatározása.
          Előterjesztő: dr. Verbói  Mária jegyző
          ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

Beszkid Andor polgármester támogatja a jegyző előterjesztésében megfogalmazott célokat.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

27/2013. (III. 13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a köztisztviselők teljesítményértékelésének
alapjául szolgáló szervezeti célokról szóló jegyzői előterjesztést és a célokat
az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatatás általános szabályairól szóló 2004. 
      évi CXL. törvény rendelkezéseinek betartása, alkalmazása.
2. A Hivatal ügyintézésében a szolgáltató jelleg erősítése, az ügyfélbarát igazgatás 

eszközeinek és módszereinek érvényesítése, az ügyintézési határidő betartása, az 
ügyintézés törvényességének biztosítása.

3. A közös hivatal köztisztviselői közötti együttműködés erősítése, hatékonnyá tétele.
4. A köztisztviselői továbbképzési tervben foglaltak megvalósítása.
5. A képviselő-testület döntéseinek megfelelő előkészítése, és a végrehajtás pontos, 

határidőben történő megvalósítása.
6. Az önkormányzati gazdálkodás során a takarékosság biztosítása, a fizetőképesség 

megtartása, a kötelező feladatok ellátása, lehetőségek kutatása a költségtakarékosabb 
feladatellátás tekintetében.

7. Adóhiány és adóhátralék csökkentése érdekében a megfelelő intézkedések megtétele, a 
tárgyévi adó beszedése.

Határidő:  teljesítményértékelésre. 2013. december 31.
Felelős:     dr. Verbói Mária jegyző
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    b.) Gyerekház működtetése.
         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a gyerekházak támogatás-igényléséről szóló EMMI rendelet  ide vonatkozó
részét.

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

28/2013. (III.13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Biztos Kezdet Gyerekházak
támogatása igénylésének feltételeiről, és a „Napraforgó” Gyerekház
fenntartásáról szóló polgármesteri előterjesztést.

A Képviselő-testület továbbra is vállalja – önként vállalt feladatként –
a Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház működtetését.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására és
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. március 22.
Felelős:  Beszkid Andor polgármester

    c.) Falugyűlés időpontjának meghatározása.
         Előterjesztő. Beszkid Andor polgármester

A polgármester javaslatot tesz a falugyűlés időpontjára: 2013. ápirlis 14. 16.00 óra.
A helyszínt még nem tudja, mert a falugyűlést  - az SZMSZ szerint - nyilvánosság napjának hirdeti, 
meg, akkor a sportcsarnok lenne alkalmas hely. 

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

29/2013. (III.13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a falugyűlés időpontjának
meghatározásáról szóló polgármesteri előterjesztést és a
falugyűlés – nyilvánosság napja - időpontját 2013. április 14-én 
16. órára tűzi ki, az SZMSZ 32. §. (6) bekezdése értelmében.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. április 10.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester
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Egyebeken belül a polgármester az alábbiakról ad tájékoztatást:

a.) Egy egyetemista hölgy, aki a Kárpát medencét járja a gyerekház udvarára ( tanoda mögött ) 
hagyományos technológiával tervezne elkészíteni egy közösségi helyet. ( az erről készült vázlatot a 
képviselő-testület tagjainak közreadja ) A kérdés az, hogy mibe kerül ez az önkormányzatnak, hiszen a 
költségvetésben nincs tervezve erre pénz. Körbe kellene járni a témát: építési engedély kötele-e, 
kapható-e támogatás erre a célra, ez a technológia alkalmas-e hosszú távon megőrizni az építményt.
Véleménye szerint ne akadályozzuk az elképzelést, a falu javát szolgálja, érdemes elgondolkodni a 
megvalósításon. 

A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával.

b.) A Március 15-i nemzeti ünnepen való koszorúzás részleteiről, feladatokról.

c.) Textil gyűjtéssel kapcsolatban keresték. Az országban kamionok gyűjtik össze a tiszta textíliát, a 
kérdés az, hogy az önkormányzat részt vegyen-e ebben ? A piszkos ruhát nem viszik el, a társulást 
nekünk kell megoldani a szállításig. 

A Képviselő-testület álláspontja: köszönjük a megkeresést, de nem kapcsolódunk a programhoz.

d.) Készül a település rendezési terve, és a Bükki Nemzeti Parktól érkezett egy átirat, melyben 
javasolják a „Sajgó” az „Oromlyuk” és a „Békástó” területét helyi védettség alá helyezni. A helyi 
védettségről a helyi önkormányzat képviselő-testülete dönthet. Ezek a területek sajnos nincsenek 
önkormányzati tulajdonban, ezért össze kell majd hívni a tulajdonosokat, és ott ismertetni velük a 
tervet. Ezt követően lehet majd dönteni a védettségről.

e.) Egyéb hírek röviden:

- a TÁMOP 6.1.2. pályázatot forráshiány miatt tartaléklistára tették,

- Szobor pályázat ( nap-számos-óra) nyert három millió forintot, a támogatási
                          szerződés szerint augusztus 5. a befejezési határidő,

- Gondozási Központ napkollektor – III. 29 a beadási határidő, a konyha meleg-
   víz ellátását biztosítaná,

- sportcsarnok és óvoda szigetelése – KEOP pályázat – nem nyújtottuk be, mert
  rövid volt a határidő,

- a Varsányi út 91. szám alatti pihenőháznál a közbeszerzési eljárás a napokban
      fejeződik be, szerződéskötés előtt állunk,

- az Egészségház pályázatnál a hiánypótlást teljesítettük, várjuk a döntést.

Egyebeken belüli kérdés, hozzászólás, bejelentés:

Beszkid János képviselő jelzi, hogy a Petőfi úton egy nagyfeszültségű villanyoszlop szét van repedve, 
jelezni kell az ÉMÁSZ-nak, mert veszélyes lehet.
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Ezt követően a Képviselő-testület hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

1.) Beszkid János 2.) Kiss János
      képviselő       képviselő
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