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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, 2014. november 5-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  

 
Dr. Verbói Mária jegyző  

 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 2014.november 5-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 azzal a módosítással 

miszerint a 3. napirendi pontban megjelölt alpolgármester választását illetve a 4. 

napirendi pontban megjelölt Alpolgármesterek és képviselők tiszteletdíjáról szóló 

rendelet módosítását javasolja felcserélni. 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.) A polgármesteri program ismertetése.  
     Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester 

 



2.) A polgármester illetményének, költségtérítésének és egyéb juttatásainak 

megállapítása. 
     Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző 

  

3.) Alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása. 

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
 
4.) Alpolgármester választása 
     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

5.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

     Előterjesztő. Dr. Verbói Mária jegyző 
 
6.) Egyebek 

 

1.  A polgármester programjának ismertetése 

Beszkid Andor polgármester 

Tisztelt Képviselők! 

Alant a következő öt évben megvalósítható/megvalósítandó programom részleteit 

olvashatják. Nem jelenti ez azonban a programban benne nem lévő tervek, fejlesztések 

mellőzését. A benne foglalt elképzelések megvalósítása azonban nagymértékben függ 

az eltökéltségünktől, a külső körülményektől, pályázati lehetőségektől. 

Gondoskodó önkormányzat 

Közösségi együttélési nyilatkozat megalkotása a település lakóival közösen. Ahhoz, 

hogy Rimócon békésen, egymást tisztelve tudjunk együtt, egymás mellett élni, két 

fontos dologra van szükség: fejlett közösségi szelemre és közös erkölcsre.  

A közösségi szelem közös akaratot, közös távlati célt jelent, valamint hatékony 

együttműködést ennek megvalósításában, a közös erkölcs pedig olyan értékrendet, 

amely viszonyítási alapot szolgáltat a helyes és helytelen, káros és hasznos 

cselekedetek megítéléséhez. Az Önkormányzatnak (az együttélési nyilatkozattal) 

minden rimóci lakossal érzetetnie kell azt, hogy az ő saját véleménye is számít a 

település mindenapjait meghatározó döntések meghozatalában. 

Feladat: a, Egy helyi együttélési nyilatkozat elfogadása, mely tartalmazza 

mindazokat a jogokat és kötelességeket, melyeket fontosnak tartunk a 

békés, nyugodt rimóci együttélés érdekében. Természetesen le kell 

szabályozni azokat az eseteket, amikor valaki nem tartja be a 

nyilatkozatban foglalt szabályokat. (A közösségnek el kell határolódnia a 

szabályokat be nem tartóktól. Pl.: az adható helyi támogatások 

megvonásával.) 

b, kérdőívvel minden családot elérni 

  c, ötletládát kihelyezni 



Munkahelyteremtés 

A településen működő vállalkozások támogatása feltételeinek kidolgozása. Olyan 

intézkedés-csomag elfogadása, mely elősegíti a rimóci/Rimócon vállalkozók 

elismerését. Ez támogatások (kedvezményes áron telephely, gyors ügyintézés, 

támogató hozzáállás a hivatal részéről, …stb) és elismerések (a legjobb adófizető, a 

legnagyobb foglalkoztató, …stb) formájában valósulhat meg. Önkormányzati 

beszerzések esetében a jogszabályok adta kereteken belül a helyi vállalkozások 

elsőbbségének biztosítása szükséges. 

Az önkormányzat fel kell készüljön a magas közfoglalkoztatotti létszám 

állandósulására. A Petőfi úti telepen szükséges kialakítani a foglalkoztató központot, 

mely alkalmas kell legyen a munkáltatói szerepkör betöltésére. (Iroda, raktárak, 

műhelyek, mosdók, színek…) 

A mezőgazdasági termelésben elsőbbséget kell, hogy élvezzen a magas kézimunkát 

igénylő termelési módok és kultúrák alkalmazása mind a növénytermesztés, mind 

pedig az állattenyésztés területén. A termelés megtervezésekor a helyi igények 

kiszolgálását kell szem előtt tartani.  

Az északi ipar-terület infrastruktúrával való ellátásával kisüzemek letelepedését 

tesszük lehetővé.  

Idegenforgalom 

A rimóci hagyományokra és sajátosságokra épülő vendéglátás fejlesztése. 

Vendégházaink komfortosabbá tételével is növelni a vendégéjszakák számát. A 

fejlesztések között elsőként be kell üzemelni a pihenőházat, kidolgozni a szolgáltatás 

feltételeit. A hunyadi úti Piros Csizma Vendégház udvarán egy kisebb méretű 

kombinált kemencét kell megépíteni. Mindkét házban lehetővé kell tenni az internet 

elérését. Vendégváró csomagok kidolgozásával tematikus vendéglátást irányába is el 

kell mozdulni. (Kapcsolt szolgáltatások a szállásbiztosítás mellé). 

 A falumúzeum kerítését helyre kell állítani. A mellette álló „nyári konyhában” kell 

megoldani a pályázati úton beszerzett viseletek tárolását, hogy legyen lehetőség a 

vendégek beöltöztetésére. (Mosdó kialakítása szükséges) 

A kerékpár utat folyamatosan karban kell tartani. Annak mentén pihenőhely(ek) 

kialakítása szükséges. 

Községünket be kell kapcsolni a Mária út hálózatába. Erre hagyományaink és 

lehetőségeink is alapot adnak. 

Oktatás-nevelés 

Önkormányzatunk nevelést biztosító szolgáltatásai elérhetőek a Gyerekházban és az 

Óvodában. Ezekben az intézményekben a legfontosabb, hogy a gyermekek nevelése a 

felnőttek, a tudás, és a munka tiszteletére irányuljon. Be kell vezetni a kiskertek 

művelését, ahol a gyerekekkel meg kell ismertetni a kerti munka alapjait. 

Az óvoda épületének további fejlesztése a működtetés költségeinek csökkentését 

célozza. Ennek érdekében  



 a fűtés irányítástechnika felújítása, 

külső homlokzatszigetelés, 

nyílászáró csere és  

elektromos energiát termelő napelem rendszer kiépítése a tervezett fejlesztés.  

További elképzelés az óvoda közvetlen közelében (ingatlanon belül) parkoló 

kialakítása. 

Szükséges megvizsgálni, hogy van-e igény és lehetőség speciális oktatást biztosító 

alapfokú iskola létrehozására. (művészeti, sport…) 

Idősgondozás 

A Rimócon élő idős emberek körében egyre többen vannak, akik a családtagok 

távolléte vagy egyéb okból nagyobb figyelmet és gondoskodást igényelnek. A 

jelenlegi ellátás szinten tartása mellett megvizsgáljuk egy bentlakásos idősek 

otthonának létesítési lehetőségét. A jelenlegi intézmény társulásban tartása egészen 

addig indokolt, amíg ez a működtetés szempontjait figyelembe véve előnyös falunk 

számára. Szükséges azonban megvizsgálni a konyha és egy nagyobb alapterületű 

étkező kialakításának lehetőségét. 

Egészségügy 

Az egészséghez való jog mindenkinek alapvető joga. A gyógyítás azonban akkor 

következik, amikor már a betegség lépett fel. Ezért fontosnak tartom és szorgalmazom 

szűrővizsgálatok szervezését. Ezek célcsoportjait mindig személyesen szükséges 

megszólítani.  

Meg kell teremteni a helyben történő fogászati beavatkozások lehetőségét. Az 

infrastruktúra részben rendelkezésre áll. A rendelő berendezése azonban vélhetően 

csak pályázat segítségével válik beszerezhetővé. Másik lehetőség egy vállalkozó 

fogorvossal együttműködve kialakítani a rendelés feltételeit. 

Sport  

A sportos életmód nemcsak az alakunknak, az egészségünknek és a közérzetünknek 

tesz jót, hanem a munkahelyi teljesítményünkre is pozitív hatással van." Rengeteg 

ilyen és ehhez hasonló közhelyet hallhatunk napjainkban, amit nem csak 

megfontolnunk kellene, hanem tenni is érte. Továbbra is támogatom a minőségi és 

tömegsportot egyaránt, s remélem még több sportolási lehetőséget sikerül kialakítani a 

településünkön. 

A jelenlegi sportpályán szükséges a nézők számára mosdó létesítése. A Rimóci Sport 

Egyesület nyertes pályázatának megvalósítását támogatni javaslom. Ez lehetővé teszi a 

pálya teljes körű kivilágítását, ami nem csak sport, de kulturális és egyéb 

rendezvények esetén is jó szolgálatot tehet. 

A sportcsarnokunk esetében a homlokzatszigetelés, nyílászárók cseréje, illetve a 

padlózat felújítása a legfontosabb teendő. A csarnok közvetlen közelében műfüves 



pálya létesítése célszerű, ami a nyári és a téli időszakban egyaránt használható 

sportolás céljára. 

Megfontolandó egy homokos strandröplabda pálya létesítése, szintén a sportcsarnok 

közelében. Meg kell találni a végleges megoldást a kondi terem elhelyezésére. 

Kultúra  

Rimóc a palóc hagyományok egyik kincses tárháza. Ennek fenntartása alapvető 

érdekünk. Hagyományaink megélése természetes magatartásunkká kell, hogy váljon, 

ami identitást, tartást, biztos talajt, gyökereket jelent. Támogatnunk kell minden 

szervezett és önszerveződő csoport törekvését, ha az hagyományaink 

mindennapjainkba történő visszahozásán munkálkodik. Legyen természetes 

ünnepeinken a népviseletben való megjelenés. A gyermekek ilyen irányú nevelése 

megmaradásunk záloga. A Rezesbanda szerves része kulturális életünknek. 

Figyelemmel kell feléjük fordulni. Utánpótlást jelenthet, ha fúvós iskolát/szakkört 

támogatunk. 

A rimóci viselet és táncok kulturális örökségünk. Ez kulturális öröksége 

Magyarországnak is. Ennek elismertetésére pályázatot szüksége benyújtanunk. 

IKSZT- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

A közösségi házunk egyik színtere kulturális rendezvényeinknek. A színpad 

továbbépítése, megvilágítása, a nagy termet elválasztó mobil fal megépítése még hátra 

van. A nyugati (hátsó) kijárat felé előtető építése szükségszerű. Az épület kamerával 

történő megfigyelésére árajánlatot kértünk, elbírálása év végéig megtörténhet. 

A ház IKSZT-ként való működtetése megállapodásunk szerint a Rimóci KOBAK 

Egyesület feladata. Helyet ad a könyvtárnak, a számítógép teremnek, irodának, 

öltözőnek, konyhának. Alkalmas színvonalas színpadi produkciók előadására is. 

Szorgalmazni kell kultúresték létrejöttét. Nem hozható ide azonban nagyobb szabású 

színpadi előadás, ezért szükségesnek látom évi 2 alkalommal egy fővárosi színházi 

előadás megtekintésének megszervezését.  

A településen eddig botladozó információáramlást meg kell újítanunk. Minden adott 

médiát bevonunk a tájékoztatásba, hogy a település lakóit megismertethessük a 

háttérben folyó munkával, lehetőséget adjunk betekintésre, véleményezésre. A helyi 

TV csatorna jobb kihasználása – helyi események rögzítése, közvetítése, honlap 

naprakészen tartása ebben segítségünkre lehet. Meg kell adni a lehetőségét a „külsős”, 

hírek eljutásának lakóinkhoz.  

Településfejlesztés 

A településfejlesztés alapjául szolgáló alapdokumentum a rendezési terv elfogadás 

előtt áll. Ez 4 hónapon belül elfogadásra kell kerüljön. 

A javasolt területek bel és külterületen helyi védelem alá kerülnek fél éven belül.  

A jelzett kiépítendő parkolók közül a legfontosabb a temetőt, az iskolát és a templomot 

egyaránt kiszolgáló, az Erzsébet tér melletti kialakítása. 



A belterületi utak felújítási sorrendjét meg kell határozni. A már elhatározott három út 

és a Bem Apó útra vezető gyalogjárda aszfaltozása 2015-ben megtörténik. 

Véglegesíteni szükséges a tervezett emlékhelyet, mely az aradi vértanúknak állít 

emléket. Javasolt helyszínek: temető területe, Ady E. út.  

2015-ben minden utca névtáblája a helyére kerül. A táblákat és a tartóoszlopokat 

közmunka keretében állítjuk elő. 

Folytatni kell a közterületi kutak rendbetételét. Kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a 

Hunyadi úti un. „Újkút”. 

Meg kell találni a még ki nem helyezett buszmegálló legmegfelelőbb helyét. Ha 

szükséges, ingatlanrész vásárlásával. 

A temetőben átalakításra kell kerüljön a főbejárat melletti szemetes. Megépítjük a 

nyugati bejárótól a ravatalozóig terjedő utat és a télen és nyáron használható, a mai kor 

igényeinek megfelelő WC helyiséget. A ravatalozó épületét el kell látni meleg vízzel. 

Ki kell alakítani az urna temetőt. El kell készíteni a temető fásítási tervét. A 

raktárhelyiség felújításával helyet kell biztosítani a temetések utáni esetleges tor vagy 

együttlét megtartásának. A benne lévő halottaskocsit felújítás után megfelelő 

környezetben mindenki által megtekinthetővé kell tenni. 

A lakóink biztonságérzetét növeli, ha tudják, figyelünk rájuk. A „tilosban” járókat 

visszatartja, ha tudják, figyelünk rájuk. Szükséges a kamerarendszer fejlesztése, 

átalakítása. A településre bevezető úton/utakon rendszámfelismerő kamera üzembe 

helyezése.  

A településüzemeltetés költségeinek csökkentése érdekében keresni kell a megújuló 

energiák mind szélesebb körű megtermelésének lehetőségét. A már beadott pályázat 

napelem-park kiépítését célozza.  

Közösségi élet 

Az élő település legbiztosabb jelei a működő formális és nem formális közösségek. A 

velük való együttműködés segíti az önkormányzati feladatok ellátását. Ez a tervezés és 

a döntések végrehajtásának szakaszában egyaránt jó eredményeket indukál.  

Községünk lakói nagy többségben egy egyházközséghez tartoznak. Az egyházzal való 

jó kapcsolatunk elengedhetetlen feltétele az eredményes közösségfejlesztésnek. Közös 

szervezésű rendezvények, a testületi döntések előkészítésébe való bevonás erősítheti a 

jó kapcsolatot. 

Az éves gyakorisággal megrendezésre kerülő rendezvényeink kiadványban való 

megjelentetése megfontolásra érdemes ötlet. Marketing és szervezési célokat egyaránt 

szolgál. 

Meglévő testvértelepüléseinkkel való kapcsolattartás szintjeit és gyakoriságát javaslom 

leszabályozni, miután partnereinkkel egyeztettük azokat. 

Elképzeléseim megvalósításában kérem támogató hozzáállásukat, segítő szándékú 

kritikai észrevételeiket.  



Legyen mottónk Széchenyi István mondta: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 

lehetetlen.” 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az ismertetett programhoz kíván-e valaki 

hozzászólni? 

 

Kiss János képviselő : 
A polgármesteri programot minden tekintetben elfogadja és külön értékelendőnek 

tartja hogy a polgármester Úrnak  a civil szervezetekkel kapcsolatos együttműködés 

tekintetében megfogalmazott  elképzelései. 

 

Jusztin Albert Péterné :  

A polgármesteri programot csak támogatni tudja és külön örül annak hogy a program 

részletesen tartalmazza az Aradi Vértanúk emlékére állítandó emlékmű, a temetőben 

kialakítandó szociális blokk és út kialakítására vonatkozó elképzeléseket. A Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal történő már jól működő további együttműködés szintén 

nagyon kiemelendő a programban. 

Beszkid Andor polgármester 

Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy az ismertetett polgármesteri program 

elfogadásáról szavazzanak.  

Határozati javaslatom: 

„Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 5 éves 

önkormányzati programjáról szóló előterjesztést elfogadta. Határidő: értelemszerűen, 

felelős: polgármester” 

Aki 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 

92/2014.(XI.5.) határozata 
 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 5 

éves önkormányzati programjáról szóló előterjesztést elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

 

 

2.    A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző 

 



Beszkid Andor polgármester 

Megkérem jegyző asszonyt, hogy a polgármester illetményének megállapítására 

vonatkozó jogszabályt ismertesse a képviselő-testülettel. Egyidejűleg bejelentem 

érintettségemet. 

Beszkid János képviselő 

Azt szeretném javasolni képviselőtársaimnak, hogy ne zárjuk ki polgármester urat a 

döntéshozatalból, ezért kérem, hogy ilyen tartalmú határozati javaslatot bocsásson 

szavazásra.  

Beszkid Andor polgármester 

Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az indítvány szerint:  

„Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására vonatkozó szavazásból a polgármestert nem zárja 

ki. Határidő: értelemszerűen, felelős: polgármester” 

Kérem, aki ezzel egyetért, igennel és kézfenntartással jelezze. 

A képviselő-testület a javaslatot elfogadva 6 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, az érintett polgármester nem szavazott) az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

93/2014.(XI.5.) határozata 
 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 

illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó 

szavazásból a polgármestert nem zárja ki. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester 

Átadom a szót jegyző Asszonynak, kérem tájékoztatója megtartására. 

Dr. Verbói Mária jegyző 

Tisztelt Képviselő-testületet! Tájékoztatásul közlöm, hogy a Magyarország 

önkormányzatairól szóló törvény 71. §. (4) bekezdése szerint a polgármester 

illetménye a mindenkori helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben meghatározott alapilletményének, illetmény-kiegészítésének összegéhez 

kapcsolódik, az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében 

annak 60 %-át teszi ki.  



A helyettes államtitkár havi illetménye: 747.900 Ft, ezért ennek 60 %-ában, azaz 

448.700 Ft-ban javaslom a polgármester úr havi illetményét megállapítani, a 

költségtérítését pedig ennek az illetménynek a 15 %-ában, amely 67.300 Ft-ot tesz ki.  

Beszkid Andor polgármester 

Köszönöm jegyző asszony tájékoztatását. Ezek alapján szavazásra bocsátom a 

következő határozati javaslatot: 

„1. Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Beszkid Andor polgármester 

havi illetményét 448.700 Ft-ban állapítja meg 2014. október 12-i időponttól 

visszamenőleg. Megbízza a jegyzőt, hogy a választott tisztségviselőkre vonatkozó 

kinevezési okmányt a fentiek szerint készítse el. 

2. Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Beszkid Andor polgármester 

költségtérítését havi 67.300 Ft-ban állapítja meg 2014. október 12-i időponttól 

visszamenőleg. Utasítja a pénzügyi előadót, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 

Határidő: értelemszerűen, felelős:  jegyző” 

Kérem, aki ezzel egyetért, igennel és kézfenntartással jelezze. 

 

A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
94/2014.(XI.5.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester illetményének, 

költségtérítésének és egyéb juttatásainak megállapításáról szóló 

előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 

 

Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 71 § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt 

rendelkezések alapján    Beszkid Andor polgármester illetménye 

megválasztásáról havi bruttó 448.700.- Ft, 

 Költségtérítése    havi bruttó   67.300.-Ft. 

 

2.   A polgármesternek megválasztásától kezdődően évi bruttó 

200.000.-Ft cafeteria  juttatást állapít meg. 
 

 Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a választott tisztségviselőkre 

vonatkozó kinevezési okmány, a szükséges munkaügyi okmányok 

előkészítéséről,  az illetmény, a költségtérítés és az időarányos 

cafeteria folyósításáról. 

 

Utasítja a pénzügyi ügyintézőt, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 

 
 



Határidő: értelemszerűen 

Felelős: jegyző 

 
 

3.    Alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása 

(Irásbeli előterjesztés , az előterjesztés a képviselő-testület részére megküldésre 

került a meghívó mellékleteként. )  

Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző 

 

Tisztelt képviselő-testület 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a 

továbbiakban:  Mötv.) 35.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület 

az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának 

rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 

 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/1997 (III..21.) rendeletével 

állapította meg az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékét költségtérítését 

és egyéb juttatásokat. E rendelet szerint a képviselők a mindenkori nyugdíjminimum 50 

%-ának megfelelő havi  tiszteletdíjban részesültek.  
 

Az 5/1997. (III.21.) önkormányzati rendelet a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV 

törvény alapján készült, mely törvényt  az Mötv. 2014. október 12. napjával hatályon 

kívül helyezte. Ezért új rendelet megalkotására van szükség, melynek tervezete 

elkészült.  
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

 

Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről – az előzetes 

hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetnek nincs társadalmi, 

gazdasági, költségvetési hatásai. 

Környezetei és egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek nincs környezetei és 

egészségi hatása 



Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetnek nincs 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló tv. 35. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-

testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának 

rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.  A 

jogalkotás elmaradásának következményeként a képviselők nem részesülhetnek 

tiszteletdíjban és egyéb juttatásokban sem. 

Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

költségvetés kiadási oldalát érinti, a 2014. évi költségvetésben a jelenleg hatályos 

rendelet szerinti tiszteletdíj szerepel.  
 

Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az 

indokolásban a jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, 

gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást 

szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható 

hatását is.  
 

Általános indokolás 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a 

továbbiakban:  Mötv.) 35.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület 

az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának 

rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A 

képviselő-testület 2006. évben alkotott önkormányzati rendelet a képviselők 

tiszteletdíjáról, melynek felülvizsgálata a jogszabályi változások miatt indokolt.  

 

Részletes indokolás 

 

1.§ - 2 §  -hoz 

A rendelet személyi és időbeli hatályát rögzíti. 

3.§- 4 §-hoz  

Tiszteletdíj mértéke, a lemondás szabályait tartalmazza. 

5. § -hoz 

A tiszteletdíj megvonásának és csökkentésének szabályai kerültek rögzítésre. 

6. §-hoz 

A rendelet hatálybalépését, és a korábbi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését 

tartalmazza. 

Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 

kiadott rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

Kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását! 

 

Beszkid Andor polgármester  
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2014.(XI. 7.) önkormányzati rendelete  

módosítását szeretnén kezdeményezni. Javaslom hogy a hatályos rendeletben a képviselői-

tiszteletdíj jelenlegi – a nyugdíjminimum 50 %-ban megállapított mértékét a nyugdíjminimum 

60 %-ban állapítsuk meg.  Kezdeményezem továbbá hogy a 4 §.(2) bekezdésben foglalt 



szövegrész törlését. A rendelet hatálybalépésének idejét kérném 2015. január 1-ben 

meghatározni. 

 

Kérdezi hogy van-e valakinek kérdése, vélemény, hozzászólása , amennyiben nincs úgy 

kéreme e rendelet-tervezet fentiek szerinti módosításokkal történő elfogadását aki  egyetért 

kérem igennel és kézfenntartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2014.(XI. 7.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról   

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

4.  Alpolgármester választása, eskütétele alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítása 
(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

Beszkid Andor polgármester 

Tisztelt Képviselőtársaim Beszkid János javaslom alpolgármesternek.  

Megválasztása esetén alpolgármester Úr társadalmi megbízatásban látná el ezt a 

feladatot. A Magyarország önkormányzatairól szóló törvény 80. § (2) bekezdése 

szerint társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját 157.100 Ft-ban, 

költségtérítését havi 23.600 Ft-ban lehet meghatározni. 

Megkérdezem Beszkid János képviselő Urat, hogy elfogadja-e a jelölést.  

Beszkid János képviselő 

Köszönöm a jelölést, elfogadom, és bejelentem érintettségemet a szavazással 

kapcsolatban. 

Beszkid Andor polgármester 

Köszönöm!  

Szeretném bejelenteni  érintettségemet a szavazással kapcsolatban. 

Vincze Attila képviselő  
Képviselőtársaimat kérem, hogy az érintettségét bejelentő Beszkid János képviselő 

Urat és Beszkid Andor polgármester Urat ne zárjuk ki a döntéshozatalból! 

Beszkid Andor polgármester 

Szavazásra bocsátom az erre vonatkozó határozati javaslatomat a következők szerint: 

„Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester 

megválasztásáról történő titkos szavazásból, valamint az alpolgármester 



tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló szavazásból - az 

érintettségét bejelentő – Beszkid János képviselőt és Beszkid Andor polgármestert nem 

zárja ki. Határidő: értelemszerűen, felelős: polgármester” 

Kérem, hogy aki ezzel egyetért, igennel és kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület a javaslatot elfogadva 5 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, az érintettek nem szavaztak) az alábbi határozatot hozta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

95/2014.(XI. 5) határozata 
 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az alpolgármester 

megválasztásról történő titkos szavazásból, valamint az 

alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 

szóló szavazásból - az érintettségét bejelentő – Beszkid János  

képviselőt Beszkid Andor Polgármestert nem zárja ki. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

 

Beszkid  Andor polgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 74. § (1) bekezdése 

értelmében az alpolgármester választása titkos szavazással történik. A titkos szavazás 

lebonyolítására legalább 3 tagú ideiglenes szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. 

A bizottság elnökének Kiss János képviselőt, tagjainak Vincze Attila és Burik-Vincze 

Ágota képviselőket javasolom megválasztani.  

Kérem a bizottságba tagnak javasolt képviselőket nyilatkozzanak, hogy a jelölést 

elfogadják-e? 

Kiss János képviselő 

Köszönöm, a jelölést elfogadom. Bejelentem érintettségemet a bizottságról történő 

szavazásnál.  

Vincze Attila  képviselő 

Igen, elfogadom a jelölést, és bejelentem érintettségemet. 

Burik-Vincze Ágota képviselő 

Köszönöm, a jelölést elfogadom. Bejelentem érintettségemet a személyemet érintő 

szavazásnál.  

Beszkid Andor polgármester 



Képviselőtársaimat kérem, hogy az érintettségüket bejelentő három képviselőt ne 

zárjuk ki a döntéshozatalból. Határozati javaslatom a következő: 

„Rimóc Község  Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ideiglenes Szavazatszámláló 

Bizottság megválasztásáról történő szavazásból - az érintettségét bejelentő – Kiss 

János, Vincze Attila és Burik-Vincze Ágota képviselőket nem zárja ki. Határidő: 

értelemszerűen, felelős: polgármester” 

Kérem, hogy aki ezzel egyetért, igennel és kézfenntartással jelezze.  

 

A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Rimóc Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2014.(X.21.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ideiglenes 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról történő szavazásból - az 

érintettségét bejelentő - Kiss János, Vincze Attila és Burik-Vincze 

Ágota  képviselőket nem zárja ki. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester 

Köszönöm! A következő határozati javaslatot terjesztem elő:  

„Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos 

szavazásának lebonyolítására Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. 

A bizottság elnökének: Kiss János képviselőt, tagjainak: Burik-Vincze Ágota, Vincze 

Attila képviselőket megválasztja. Határidő: értelemszerűen, felelős: polgármester” 

Kérem, aki ezzel egyetért, igennel és kézfenntartással jelezze. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

97/2014.(X.21.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester 

választás titkos szavazásának lebonyolítására Ideiglenes 

Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A bizottság elnökének: Kiss 

János képviselőt, tagjainak: Burik-Vincze Ágota és Vincze Attila 

képviselőket megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 



Felelős: Polgármester 

Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

Beszkid Andor polgármester 

Kérem az Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 

lebonyolításának módját.  

Kiss János képviselő, az ideiglenes szavazatszámláló bizottság elnöke 

A szavazást a szomszédos, üres teremben fogjuk lebonyolítani. Minden képviselő-

testületi tag kap egy szavazólapot, melyen szerepel Beszkid János alpolgármester-

jelölt neve. Érvényesen szavazni a neve mellett lévő egyik körbe tett x-szel, vagy 

kereszttel lehet, az „igen” és a „nem” választási lehetőség alatt. A szavazólapot az 

urnába kell bedobni. Ha mindenki leadta szavazatát, a bizottság meg fogja számlálni a 

szavazatokat, és erről jegyzőkönyvet állít ki, melyet ismertetni fogok a képviselő-

testülettel. 

Beszkid Andor polgármester 

Köszönöm a tájékoztatást. A szavazás lebonyolításának időtartamára szünetet rendelek 

el. 

Szünet után: 

Beszkid Andor polgármester 

Kedves Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégeink! Megállapítom, hogy valamennyi 

képviselő visszaérkezett a terembe, ülésünket folytatjuk. Megkérem Kiss János 

képviselő urat, az Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson 

minket a szavazás eredményéről.  

Kiss János képviselő, az ideiglenes szavazatszámláló bizottság elnöke 

Tisztelt Képviselő-testület! Ismertetem a szavazásról készített jegyzőkönyvet. 

„Jegyzőkönyv készült: Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

november 5-i ülésén, a titkos szavazással megtartott alpolgármester választás 

eredmények megállapításáról. 

Jelen vannak: Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 

  Kiss János elnök 

               Vincze Attila tag  

  Burik-Vince Ágota tag  

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 szavazásra jogosult tagja a 

szavazásra kijelölt helyiségben egyenként megjelent, aláírásával igazolta, hogy a 

szavazólapot átvette, a szavazólapon leadta a szavazatát, melyet utána egy urnába 

dobott be. (A szavazók névsora a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A szavazás megkezdése előtt a bizottság tagjai megállapították, hogy az urna üres volt.  

A szavazólapon alpolgármesternek jelölt képviselő: Beszkid János 



A szavazás befejezése után az ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság megszámlálta a 

szavazatokat, és megállapította a szavazás eredményét, mely az alábbi: 

Érvényes igen szavazat:   6 db  

Érvényes nem szavazat:   1db 

Érvénytelen szavazat:   0 db 

A szavazás eredményeként Beszkid János 6 igen és egy nem szavazatot kapott, így 

alpolgármesternek megválasztották. 

(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv csatolva az ülésről készült jegyzőkönyvhöz.) 

 

Taps a teremben. 

Beszkid Andor polgármester 

Kérem a képviselőtársaimat, hogy hozzunk határozatot a társadalmi megbízatású 

alpolgármester titkos szavazással történt megválasztásáról, valamint tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapításáról is, a bevezetőmben elmondottak szerint. Határozati 

javaslatom:  

„Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Beszkid János képviselőt – titkos 

szavazással – társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 

Az alpolgármester tiszteletdíját havi 157.100 Ft-ban, költségtérítését havi 23.600 Ft-

ban állapítja meg 2014. október 21-től. Határidő: értelemszerűen, felelős: 

polgármester” 

Kérem, hogy aki ezzel egyetért igennel és kézfenntartással jelezze.  

 

Fenti szavazás eredményeként a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2014.(X. 21.) határozata 
 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Beszkid János 

képviselőt – titkos szavazással – társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré választotta. 

Az alpolgármester tiszteletdíját havi 157.100 Ft-ban, költségtérítését 

havi 23.600 Ft-ban állapítja meg 2014. november 5.-től.  
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester 

Alpolgármester Úrnak gratulálok, munkájához sok erőt és egészséget kívánok! 

Megköszönöm a szavazatszámláló bizottság munkáját is! 

Beszkid János alpolgármester 



Köszönöm a képviselő-testület bizalmát, miden igyekezetemmel azon leszek, hogy a 

legteljesebb mértékben eleget tegyek feladatomnak. Szeretném bejelenteni a Tisztelt 

képviselő-testületnek hogy az imént elfogadott tiszteletdíjat és költségtérítést nem 

kívánom igénybe venni. Kérem hogy mellékelt - a képviselő-testülethez intézett- 

írásbeli -  nyilatkozatomnak megfelelően fogadja el  számomra megállapított 

költségtérítés egészéről és a tiszteletdíjamnak egy részéről történő lemondásomat. A 

tiszteletdíjból a képviselői tiszteletdíjjal megegyező mértéket szeretném megtartani. 

A polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester tiszteletdíjának egy részéről és a 

költségtérítésről szóló lemondást. 

 

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

 

                                     Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

99/2014. ( XI. 5.) önkormányzati határozata 
 

 A Képviselő-testület Beszkid János alpolgármester          

költségtérítésről és tiszteletdíjról való lemondó nyilatkozatát 

elfogadja. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy az alpolgármester részére a 

képviselői tiszteletdíj folyósításáról intézkedjen. 

 

   Határidő: értelemszerűen 

   Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

Beszkid Andor polgármester 

Az alpolgármester eskütétele következik. 

Megkérem a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel!  

Kérem Alpolgármester asszonyt, hogy az „én” elhangzása után a nevét mondja, és az 

eskü végén meggyőződése szerint az „Isten engem úgy segéljen!” mondatot! Kérem, 

hogy az eskü letétele után az esküokmányt szíveskedjék aláírni! 

 

Az alpolgármester esküjének szövege:  

„Én, Beszkid János becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Rimóc 

Község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet 

a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskütétel után az alpolgármester aláírta az esküokmányt. 
 

 



5.  Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatának 

módosítása 
(Rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

Beszkid Andor polgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43. § (3) bekezdése alapján 

javaslatot teszek az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítására. Az erre vonatkozó rendelettervezet 

elkészült.  

 

Az Mötv. 39. §-a és 1. számú melléklete alapján az egyes közhatalmi feladatokat 

ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek 

összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 2007. évi 

CLII. törvény értelmében a polgármesternek és a képviselőknek a megbízólevél 

átvételét követő 30 napon belül – vagyis 2014. november 11-ig -  vagyonnyilatkozatot 

kell tenni, melyet évente január 01-én meg kell ismételni. A saját 

vagyonnyilatkozathoz csatolni kell a közös háztartásban élő házas, vagy élettárs, 

valamint gyermeke vagyonnyilatkozatát is.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 43. § 

(3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek alakuló ülésen, illetve az azt 

követő ülésen felülvizsgálják, megalkotják szervezeti és működési szabályzatukat. Az 

alakuló ülésen történt SZMSZ módosítás nem helyettesíti az átfogó felülvizsgálatot.  

Javasolom, hogy az SZMSZ felülvizsgálat megtárgyalását a tisztelt Képviselő-testület 

a  soron következő Testületi ülésre napolja el, a vagyonnyilatkozatok kezelésére pedig 

hozzon létre egy Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottságot az SZMSZ módosítására 

vonatkozó rendelettervezetet elfogadásáig.  

 

Beszkid Andor polgármester kérdezi a jelenlévőket hogy van-e valakinek még kérdése, 

hozzászólása véleménye az előterjesztéssel összefüggésben.  

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a  következő határozata-tervezet: 

„Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rimóc Község  önkormányzat és 

szervei szervezeti és működési szabályzatának átfogó felülvizsgálatát a soron 

következő képviselő-testületi ülésén történő megtárgyalásra elnapolja. Határidő: 

törvényi rendelkezés szerint, Felelős:Jegyző „ 

Kéri, aki a határozati javaslatot  elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.  

 

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

és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

 Rimóc Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2014.(XI.5.) határozata 
 

 Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rimóc Község  

önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatának 



átfogó felülvizsgálatát a soron következő képviselő-testületi ülésén 

történő megtárgyalásra elnapolja. 
 

Határidő: törvényi rendelkezés szerint  

Felelős: Jegyző  

 
A, vagyonnyilatkozatok kezelésére,Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság létrehozásáról, 

szavazásra bocsátja a  következő határozata-tervezet: 
„Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  vagyonnyilatkozatok kezelésére 

létre hozza a Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottságot. 

Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság összetétele :Kiss János elnök Jusztn Péter Albertné 

tag Burik-Vincze Ágota  tag Határidő: törvényi rendelkezés szerint, Felelős:Jegyző „ 

 

Kéri, aki a határozati javaslatot  elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.  

 

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

és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

 Rimóc Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2014.(XI.5.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

vagyonnyilatkozatok kezelésére létre hozza a Vagyonnyilatkozat 

kezelő Bizottságot. 

A  Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság összetétele : 

Kiss János elnök 

Jusztin Péter Albertné tag 

Burik-Vincze Ágota  tag 

 

Határidő: törvényi rendelkezés szerint  

Felelős: Jegyző  

 
 

6. a.). Egyebek 

Előterjesztés a  Rimóc belterület István király útja 15 szám és 647 hrsz. alatti ingatlan 

bérbevételére  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester.  

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

mellékleteként  csatolva )  
 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Dr. Verbói Klára háziorvos, kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez 

miszerint a Rimóc belterület István király útja 15 szám és 647 hrsz. alatti orvosi 

rendelő megnevezésű ingatlan egy részét üzemorvosi tevékenység folytatásának 

céljából bérbe szeretné venni a tulajdonos Önkormányzattól. 



Javaslom hogy a kérelemmel érintett -  önkormányzati tulajdonban álló, 3177 Rimóc István 

király útja 15. szám alatti, orvosi rendelő rendeltetésű épületrészt üzemorvosi tevékenység 

végzésére havi bruttó  10.000.- Ft összegért bocsássa  Dr. Verbói Klára kérelmező 

rendelkezésére. 

Ezen túlmenően A Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint természetben  a 

3177 Rimóc István király útja 15. szám alatti ingatlan tulajdonosa járuljon hozzá és igazolja 

hogy, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban Rimóc István király útja 15. szám és 647 hrsz 

alatt szereplő ingatlan  orvosi rendelő megnevezésű épületrészét Dr. Verbói Klára üzemorvosi 

tevékenységének végzésére jogszerűen használja és az ingatlant, tevékenységének végzésével 

összefüggésben az érintett szerveknél bejelentse. 

 

Beszkid Andor polgármester kérdezi a jelenlévőket hogy van-e valakinek még kérdése, 

hozzászólása véleménye az előterjesztéssel összefüggésben.  

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a kiküldött írásos anyag szerinti 

határozati  javaslatot, kéri, aki a határozati javaslatot  elfogadja, igennel és kézfenntartással 

jelezze.  
 

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

és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

102/2014. (XI.5.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta Dr. Verbói Klára (3177 Rimóc István 

király útja 15)  Rimóc belterület István király útja 15 

szám és 647 hrsz. alatti ingatlan bérbevételére vonatkozó 

kérelmének  polgármesteri előterjesztését és az alábbi 

határozatot hozza . 

A Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete  a - 

kérelemmel érintett -  a tulajdonában álló 3177 Rimóc István 

király útja 15. szám alatti, orvosi rendelő rendeltetésű 

épületrészt üzemorvosi tevékenység végzésére havi bruttó  

10.000.- Ft összegért bocsájtja Dr. Verbói Klára kérelmező 

rendelkezésére. 
A Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint 

természetben  a 3177 Rimóc István király útja 15. szám alatti 

ingatlan tulajdonosa ezúton hozzájárul és igazolja hogy, a 

földhivatali ingatlan-nyilvántartásban Rimóc István 

király útja 15. szám és 647 hrsz alatt szereplő 

ingatlan  orvosi rendelő megnevezésű épületrészét 

Dr. Verbói Klára üzemorvosi tevékenységének 

végzésére jogszerűen használja és az ingatlant, 

tevékenységének végzésével összefüggésben az érintett 

szerveknél bejelentse. 

 



Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Beszkid Andor polgármester 
 

 

6.b). Egyebek 

 Előterjesztés a MEDI&CAR Kft.  (3177 Rimóc István király útja 15. )  háziorvosi 

tevékenység rendelési idejének szabályozása tárgyában  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester.  

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

mellékleteként  csatolva )  

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

A MEDI&CAR Kft.  (3177 Rimóc István király útja 15. ) kérelemmel fordult a 

Tisztelt Képviselő-testülethez, a  háziorvosi tevékenység rendelési idejének 

szabályozása tárgyában . 
 

Javaslom hogy  Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete  a MEDI&CAR Kft.  (3177 

Rimóc István király útja 15. )   kérelemének helyt adva  és – a háziorvosi, házi gyermekorvosi 

és fogorvosi tevékenységről  szóló 4/2000. (II.25.) EÜM .rendeletben szabályozottak szerint -  

Rimóc településen a folyamatos és személyes  háziorvosi tevékenység ellátása keretében,  

hetente 15 óra rendelési idő megállapításához járuljon hozzá.   
 

Beszkid Andor polgármester kérdezi a jelenlévőket hogy van-e valakinek még kérdése, 

hozzászólása véleménye az előterjesztéssel összefüggésben.  

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a kiküldött írásos anyag szerinti 

határozati  javaslatot, kéri, aki a határozati javaslatot  elfogadja, igennel és kézfenntartással 

jelezze.  
 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

103/2014. (XI.5.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta a MEDI&CAR Kft.  (3177 Rimóc István 

király útja 15. )  háziorvosi tevékenység rendelési 

idejének szabályozása tárgyában benyújtott kérelmére 

vonatkozó  polgármesteri előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza . 
 



A Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete  a 

MEDI&CAR Kft.  (3177 Rimóc István király útja 15. )   

kérelemének helyt ad és – a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről  szóló 

4/2000. (II.25.) EÜM .rendeletben szabályozottak szerint -  

Rimóc településen a folyamatos és személyes  háziorvosi 

tevékenység ellátása keretében,  hetente 15 óra rendelési 

idő megállapításához hozzájárul.   
 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

 

 
6.c). Egyebek 

 Tájékoztató a települési önkormányzatok   a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

benyújtott kiegészítő támogatás elbírálásának eredményéról szóló  
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

( írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként megküldésre került, valamint jelen 

jegyzőkönyv mellékleteként  csatolva ) 

 
Beszkid Andor polgármester : 

 

A települési önkormányzatok   számára a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben ( 

továbbiakban: BM rendelet ) a 2014 évben is lehetőséget biztosítottak a települési 

önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás 

benyújtására. 

Rimóc község Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan élt a jogszabály adta 

lehetőséggel. A jogszabályban megfogalmazottak alapján a számított mennyiség 

2014-ben 314 m3 tüzifa támogatásának igénylését tette lehetővé, melynek önrészét az 

önkormányzat vállalta hogy,  költségvetése terhére biztosítja, mely  a BM rendeletben 

a támogatáson felüli kemény lombos fafajta esetében az 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrész. , 

továbbá hogy az önkormányzat a szociális tűzifa lakosság részére történő kiszállításáért 

térítési díjat nem számol fel. A pályázat elbírálása megtörtént, melynek következtében 138 

m3 tüzifa támogatást kaptunk míg  az igényelt  tüzifa támogatás 314 m3 volt. A korábbi 

évekhez hasonlóan a lakossági kérelmek a hivatalban átvehetők és az igénylés 2014. 

november 30-ig benyújtható. Ezt követően 2014. decemberében kerül sor a beérkezett 

kérelmek elbírálására képviselő-testület részéről. 
 

 

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 21.55. órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

  Beszkid Andor       dr. Verbói Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

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


