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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-án 18.00 
              órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak:   Beszkid Andor  polgármester
 Beszkid János képviselő
 Golopi Károly képviselő
 Juhász Vincéné alpolgármester
 Jusztin Péterné képviselő

  Kiss János képviselő
 Vincze Attila képviselő

Tanácskozási joggal:  
1. napirendnél: Bablena Ferenc Rimóci Ifjúsági Egyesület elnöke
minden napirendnél: 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  mindenki  jelen  van,  így  a  tanácskozás
határozatképes. 

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

1.) Rimóc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

2.) Az önkormányzat által 2014. évben tervezett közbeszerzésekről szóló terv elfogadása.
Előterjesztő:  Beszkid  Andor polgármester

3.) A Falugyűlés/Nyilvánosság Napja előkészítése.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

4.) Tájékoztatás az aljegyzői állásra beérkezett pályázatokról
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

5.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
      Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző

                           
6.) Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

            Előterjesztő:   Beszkid Andor polgármester

7.) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.      
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

 
8.) Egyebek

            Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
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9.) Zárt ülés keretében: Hatósági ügyek tárgyalása
            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.) Rimóc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

         
A polgármester ismerteti a Rimóci Ifjúsági Egyesület támogatás iránti kérelmét.
( a kérelem a jegyzőkönyv melléklete )
Bablena Ferenc az egyesület elnöke ezért kapott meghívást az első napirend tárgyalásához, a kérelmet
szóban kiegészítheti, és az esetlegesen felvetődő kérdésekre is választ tud adni.

Bablena Ferenc elmondja, hogy egy év alatt megvalósítandó projektről van szó, tervezik egy nonprofit
szervezet létrehozását, amely egy fő foglalkoztatását teszi lehetővé. A szervezet termék-értékesítéssel
és  termék  begyűjtéssel  foglalkozna.  Tervezik  egy  konténeres  iroda  kialakítását,  valamint  30  db
kerékpár beszerzését is.

Hozzászólások:

Kiss János nagy dolognak tartja a termelők áruinak értékesítését, nem csak a fejlesztést. Komolyan kell
venni ezt a projektet,  ebben lehetőséget lát,  tovább is lehet gondolni. Az idősek megmutathatják a
fiataloknak, hogy kell a településre jellemző terményeket megtermelni, illetve megtanulhatják például
a nyúl-tartás fortélyait is. 

Beszkid János hasonlóan tud nyilatkozni, mint képviselő-társa, nagy öröm számára az elnyert pályázati
pénz és amit abból meg lehet valósítani. Sok munka volt a pályázat előkészítésével, megírásával is,
viszont a település gyarapodik, közösségépítő szerepe is lehet.
Jónak tartja a projekt tervet, mindenképpen támogatandónak gondolja.

Jusztin  Péterné kérdezi,  hogy van-e konkrét  személy az alkalmazottat  illetően  ? Kéri  az egyesület
elnökét, hogy időszakonként adjon tájékoztatást a projekt előrehaladásáról. 

Bablena  Ferenc   válasza:  az  alkalmazandó  személynek  elég  sok  területhez  kellene  érteni,  így  az
informatikához, legyen jogosítványa. Meghirdetik majd az állást, kb öt hónapig tudják foglalkoztatni a
pályázatból azután pedig a civil szervezet viheti tovább.

Beszkid Andor polgármester véleménye  szerint  nagy fába vágta a fejszét  az egyesület,  kell  hozzá
partner is, de megfelelő emberekkel megvalósíthatónak látja, és örül ennek a kezdeményezésnek. A
képviselő-testület szívesen részt venne egy projekt ismertető beszélgetésen.

3



Golopi Károly támogatja Jusztin Péterné javaslatát, szerinte is szükség van az időszakos tájékoztatásra
azért is, hogy akár ötletekkel, akár tapasztalat átadással segíteni tudják az egyesület munkáját.

Kiss János véleménye szerint piacképes termékek előállítására kellene ösztönözni a kistermelőket (pl.
kecskesajt előállítása).

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja a Rimóci Ifjúsági Egyesület támogatási kérelmét.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

192014. (III. 13.) határozata

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rimóci Ifjúsági Egyesület
(3177  Rimóc,  Madách  tér  1.)  támogatási  kérelmét  megtárgyalta  és  az  alábbi
határozatot hozza.

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rimóci Ifjúsági Egyesület által a
Közösségi  foglalkoztató  szervezet  létrehozása  és  munkájának  elindítása
Rimócom című  - SMCA-2013-0987-S  azonosító  számú  -  támogatást  elnyert
pályázatban  foglaltak  megvalósítását  támogatja.   Rimóc  Község  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  pályázathoz  biztosítandó  1.100.000.-  Ft  összegű  önrész
összegét,  a  Rimóci  Ifjúsági  Egyesület  részére  –  vissza  nem  térítendő  támogatás
formájában -  rendelkezésre bocsátja.

A képviselő-testület a saját forrás összegét 2014. évre a 1/2014. (II.7.)  rendeletével
elfogadott költségvetésében valamint a 2015 évi költségvetésében biztosítja.

                            Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.    
 
     Határidő:  folyamatos
     Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                 Dr. Verbói Mária jegyző

2.) Az önkormányzat által 2014. évben tervezett közbeszerzésekről szóló terv elfogadása.
Előterjesztő:  Beszkid  Andor polgármester

            ( a közbeszerzési terv tervezete a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester ismerteti a 2014. évi közbeszerzésekre vonatkozó tervet.

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 2014. évi közbeszerzési tervet.

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

Rimóc Község Önkormányzata
 Képviselő-testületének 

20/2014.(III.13.) határozata 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Község Önkormányzata 2014.
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évi közbeszerzési tervéről szóló polgármesteri előterjesztést és azt a melléklet 
szerint  elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: a közzétételre 2014. április 15.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester
            Dr. Verbói Mária jegyző

3.) A Falugyűlés/Nyilvánosság Napja előkészítése.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a falunap általában a húsvét utáni időszakra 
szokott esni. Az Mötv. szerinti kötelező közmeghallgatást őszre tervezzük .
Véleményeket kér az időpontra és a helyre vonatkozóan. 

Hozzászólások:

Beszkid János javasolja, hogy a húsvét utáni első vasárnap délután 3 órakor a sportcsarnokban legyen 
és kapjon meghívást az összes civil szervezet. 

Beszkid Andor polgármester kérdezi, hogy a víztározó építésével kapcsolatban legyen-e tájékoztató, a 
közbiztonság helyzetéről a rendőrség adjon-e tájékoztatást, a polgármester pedig beszámolna az 
önkormányzat elmúlt évéről és az idei tervekről.

Beszkid János elmondja, hogy régebben is hívtak előadót, a tározóval kapcsolatban olyan személy 
kellene aki választ tud adni a felmerülő kérdésekre. Véleménye szerint a rendőrségi tájékoztató is 
érdeklődésre tartana számot, a közbiztonság is sokakat érdekelne. Az évek tapasztalata viszont az, 
hogy kevesen jönnek el a faluból.

Kiss János  véleménye szerint egy levezető személy koordinálhatja a rendezvény menetét, kinek  
mennyi idő áll rendelkezésére. A civil szervezetek részvételét támogatja, hiszen csak velük együtt tud 
a képviselő-testület együtt dolgozni a faluért.

Juhász Vincéné javasolja, hogy a helyben dolgozók is vegyenek részt ezen a rendezvényen.

A polgármester szavazásra bocsátja a Falunap/Nyilvánosság napja rendezvény helyére és idejére 
vonatkozó javaslatot.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

21/2014. (III.13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a falugyűlés időpontjának
meghatározásáról szóló polgármesteri előterjesztést és a
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falugyűlés – nyilvánosság napja - időpontját 2014. április 27-én 
15. órára tűzi ki, az SZMSZ 32. §. (6) bekezdése értelmében.
A helyszín: Közösségi Ház.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. április 27.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

4.) Tájékoztatás az aljegyzői állásra beérkezett pályázatokról
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
82. §  (1) bekezdésének rendelkezését,  mely szerint  „  A tízezer  főnél  kevesebb lakosú települések
önkormányzatánál  és  a  tízezer  főnél  kevesebb  együttes  lakosságszámú  települések  közös
önkormányzati  hivatalánál  a  polgármester  –  a  jegyzőre  vonatkozó  szabályok  szerint,  a  jegyző
javaslatára – kinevezheti, más önkormányzatnál, önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt.”  
Tájékoztatja a képviselő-testületet a beérkezett pályázatokról. 
A jegyző  Bárányné  Márton  Melindát  javasolta  aljegyzővé  kinevezni.  A  javaslatot  a  polgármester
elfogadta.

5.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
      Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
      ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

Mivel hozzászólás nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

22/2014. (III. 13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
megválasztásáról szóló előterjesztést a szavazatszámláló bizottságok tagjait,
póttagjait az alábbiak szerint választja meg:

1. szavazókör – Általános Iskola Szécsényi út 4.

Bablena Péterné Nagykert út 36. tag         
Golyánné Juhász Edina Hársfa út 15. tag
Beszkid Veronika Bem út 49. tag

Barna Lászlóné Hunyadi út 21. póttag
Burik-Vincze Ágota              Rákóczi út 8 póttag
Vincze Tiborné Kiskert út 14. póttag
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2. szavazókör-  Polgármesteri Hivatal, Madách tér 1.

Pásztorné Percze Gyöngyi Varsányi út 101. tag
Perczéné Mócsány Gyöngyi   Varsányi út 56. tag
Péterné Kiss Zsuzsanna  Hársfa út 5. tag

Bobály Józsefné Varsányi út 109. póttag
Jusztin Péter Kiskert út 12. póttag
Pásztor Antalné Bem út 39. póttag

Nemzetiségi szavazókör- Általános Iskola, Szécsényi út 4.

 Ifj. Csemer Zoltáné Hunyadi út 48. tag
  Jusztin Béláné Balassi B. út 5. tag
  Percze Balázsné Rákóczi út 30. tag

   Benkó Jánosné Temető út 36. póttag
    Tóth Lászlóné Mikszáth út 7. póttag

   Vincze Tiborné Varsányi út 105. póttag

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:  2014. március 17.
Felelős:    dr. Verbói Mária jegyző

6.)  Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
       Előterjesztő:   Beszkid Andor polgármester
      ( az előterjesztés a társulási megállapodás módosításának tervezete a jegyzőkönyv melléklete )

 Mivel  hozzászólás  nincs,  a  polgármester  szavazásra  bocsátja  a  Nógrádmegyer-Rimóc  Szociális
Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló határozati javaslatot.

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

Rimóc Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

23/2014. (III.13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyr-Rimóc Szociális Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és

1. A Társulási Megállapodás módosítását, az egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a melléklet
szerint jóváhagyja.

2. A Fenntartói jogok átadásáról szóló megállapodásban 
foglaltakkal egyetért.
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Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2014 március 31.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

    
7.) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.      
     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

           ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

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

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

24/2014. (III.13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1) A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

2) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét a melléklet szerint
módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő:  2014. március 31.
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

Dr. Verbói Mária jegyző

8.)Egyebek
    a.) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
         Előterjesztő:  dr. Verbói Mária jegyző
         ( az alapító okiratot módosító okirat a jegyzőkönyv melléklete )

A jegyző javaslatot tesz a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására,
az alapító okiratot módosító okirat szerint.

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
      
       A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

25/2014. (III. 13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az Alapító okiratot
 módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okiratot – a melléklet szerint – jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

 Dr. Verbói Mária jegyző

b) Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása       
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

                 
A polgármester ismerteti a társulási megállapodás tervezetét és elmondja, hogy a társulás keretében 
ellátandó feladatokat egy-egy önkormányzatnak sokkal költségesebb és bonyolultabb volna ellátni.
A társulás székhelye Varsány. 
Kéri és egyúttal szavazásra bocsátja a társulási megállapodás jóváhagyását.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

26/2014. (III.13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szécsényi Járási Önkormányzatok 
Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás létrehozásáról szóló polgármesteri
előterjesztést, és a Társulási Megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

Egyebeken belüli képviselői hozzászólások:

Golopi Károly javasolja a földutakat ellenőrizni, és ahol elszántották azt visszaállíttatni az eredeti 
állapotba. Ha valaki a más tulajdonát elfoglalja fizesse ki. 

Beszkid Andor polgármester jónak tartja a felvetést, bérelünk egy gépet, ami megtolja, símítja az utat. 
Meghatározott utakat érdemes volna kikaróztatni, elsősorban az összekötő utakkal van a probléma.
Javasolja meghatározni, hogy melyik úttal kezdődjön a munka.
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Kiss János javasolja megvárni a falunapot, ahol tájékoztatni lehetne az embereket erről a problémáról. 
Elmondja, hogy Valkó Béla megkereste földcserével kapcsolatban, vagy az önkormányzat eladhatná 
neki az előző ülésen szóbakerült földterületet.

Beszkid Andor  polgármester szerint sem lehet elcserélni a földet, nincs az önkormányzatnak csere-
földje. A földterület Varsány-Szécsény határában van, erdővel határos, véleménye szerint nem kell 
elsietni a döntést.

Jusztin Péterné jelzi, hogy a traktorok felhordják a sarat a belterületi utakra. Kérdezi, hogy van-e 
lehetőség a felszólításra, illetve húsvét előtt lesz-e lomtalanítás ? 

Beszkid Andor polgármester ígéretet tesz arra, hogy megkeressük azt a jogszabályhelyet, amely 
eligazít ezen a területen. 
Hasonló probléma, hogy a kerékpár úton keresztül legeltetés történik, a villanypásztor felszerelése is 
kérdéseket vet föl. 
Lomtalanítás április 7-8-ra van tervezve. 

Juhász Vincéné jelzi, hogy sok az illegális szemétlerakás a falu határában.

Beszkid Andor polgármester válaszában elmondja, hogy április hónapban a különböző 
közmunkásoknak szervezett oktatások véget érnek, ezek az emberek elvégezhetik a takarítást.

Beszkid János kérdezi, hogy van-e elképzelés az október 6-i emlékműre ?

Beszkid Andor polgármester válasza: igen, megkeresett két művészt is, de a makett készítést nem 
vállalták., érdemes volna pályázni köztéri alkotásra. A helyszínekre ötleteket vár.

Kiss János szerint jó dolog lenne, ha az állam sódert, cementre pályázni lehetne és a falu járdáit fel 
lehetne újítani. 

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy betonelem gyártó eszközre pályáztunk korábban, 
járdalapok készítését terveztük, de nem nyertünk. Szécsény viszont igen, és az általuk gyártott 
elemeket ingyenesen kellene adni az önkormányzatoknak. 

Vincze Attila kérdezi, hogy a kísérleti busz menetrendekkel kapcsolatban volt-e észrevétel ?

Beszkid Andor polgármester válasza: nem.

Juhász Vincéné kérdezi, hogy az orvosi rendelőt mikor kell kiköltöztetni a felújítás miatt ?

Beszkid Andor polgármester válasza: várhatóan május elején kerül erre sor, még a megfelelő helyet 
kell megtalálni hogy hová.

Beszkid János a Szent József Társulat nevében megköszöni mindenki támogatását, a jótékonysági bál 
jó sikerült.

Juhász Vincéné úgy látja, hogy lassan ugyan de halad a Szécsény felé vezető útszélek takarítása.

Beszkid Andor  polgármester: valóban lassan halad, sokat kell veszekedni érte.
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A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Március 15-i ünnepség és koszorúzás a szokott helyen és 
időben lesz.

A képviselő-testület ezt követően 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:

Beszkid János   Kiss János
  képviselő    képviselő

11


	Rimóc Község Önkormányzat
	Képviselő-testületi ülésének
	J e g y z ő k ö n y v e
	Jegyzőkönyv
	Napirendek tárgyalása

