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Jegyzőkönyv 

 

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

              órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   Beszkid Andor     polgármester 

   Beszkid János   alpolgármester 

   Burik-Vincze Ágota   képviselő 

   Déska Szabolcs    képviselő 

 Jusztin Péterné   képviselő 

    Kiss János    képviselő 

 Vincze Attila    képviselő 

 

 

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 mindenki jelen van, így a tanácskozás 

határozatképes.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát:  

 

1.) Rimóc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének beterjesztése. 

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

                            

2.) Rimóc Község Önkormányzata 2015. évi munkaterve 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

3.) Tájékoztató a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról. 

            Előterjesztő:  Dr. Verbói Mária jegyző 

 

4.) Köztisztviselők 2015. évi teljesítmény céljainak meghatározása.       

      Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző  

  

5.) Rimóci Nyulacska Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása. 

            Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

6.) Egyebek 

a) Polgármester 2015. évi szabadságolási terve 

                 Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

            b) Aktuális kérdések 

                 Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

7.) Zárt ülés keretében: Hatósági ügyek tárgyalása 

            Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

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

A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) Rimóc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének beterjesztése. 

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

           ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a bevételek a költségvetési törvény és a helyi 

rendeletek alapján kerültek megtervezésre. Az adó-behajtás jelentőségét emeli ki, a NAV-on keresztüli 

behajtás lehetőségét és a gépjárművek forgalomból kivonását is alkalmazható eszköznek tartja. 

 

Hozzászólások: 

 

Jusztin Péterné kérdezi, hogy házvásárlásra tervezünk-e keretet ? Javasolja a falu központjában lévő, 

használaton kívüli presszó megvásárlását. 

 

Beszkid Andor polgármester véleménye szerint a költségvetés kiadási oldala még átdolgozást igényel, 

ezért annak függvényében tud majd válaszolni.  

 

Kiss János kezdeményei a Bem utca melletti padka rendbetételét, hasonlóan a Varsányi úthoz. A fő 

útról a Bem utcára kanyarodó részre a padkáról felviszik a sarat, gyalogosan alig lehet közlekedni 

emiatt. 

 

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy új előírás van életben, ezért csak kővel lehet megoldani a 

kérdést. Véleménye szerint azonban árkot kellene oda csinálni, hogy a víz lefolyjon.  

 

Ezt követően a polgármester javasolja a költségvetés elfogadásának elnapolását. 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének  

5/2015.(II.12.) önkormányzati határozata  

 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi 

   költségvetéséről szóló előterjesztést és úgy határoz, hogy a 

   költségvetés elfogadásáról szóló rendelet megalkotását a következő ülésére  

   elnapolja. 

 

   Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

   Határidő: 2015. február 28. 

   Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

2.) Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
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A polgármester elmondja, hogy a munkaterv tervezete minden képviselőnek a rendelkezésére áll, kéri 

a további javaslatokat. 

 

Mivel hozzászólás javaslat nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 2015.évi munkatervet. 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2015. (II. 12.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a 2015. évi munkatervéről 

   szóló polgármesteri előterjesztést és a munkatervet a melléklet 

   szerint elfogadja. 

3.) Tájékoztató a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő:  Dr. Verbói Mária jegyző 

     ( az előterjesztés  a jegyzőkönyv melléklete )    

 

A jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a hivatal munkáját nagyban segítené, az 

ügyfélforgalmat csökkentené, ha a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat egy másik épületben kapna 

helyet.  

 

Beszkid Andor polgármester megköszöni a jegyző, az aljegyző és a hivatal munkáját. Az elmúlt év 

igen sok feladatot adott a közigazgatásnak, gondol itt a három választásra, a számvitelben bevezetett 

átalakításokra, a közigazgatás rendszerében tervezett reformokra, hatáskör változásokra és az azokból 

fakadó feladatokra. Visszatér az elmúlt évben már felmerült ügyfélfogadási rendszer átalakítás 

kérdésére is. Véleménye szerint megfelelő elektronikával, racionálisabb munkamegosztással, és az 

ügyfélfogadási hely kialakításával hatékonyabbá lehetne tenni a munkát. 

 

A jegyző asszony felvetésére több alternatíva és felvetődik:  

a) a jelenlegi KMB iroda épületében ugyan jelenleg még a közfoglalkoztatást vezetők vannak 

elhelyezve, de ha az idén beépítésre kerül az egyik csarnok, akkor a közfoglalkoztatással kapcsolatos 

ügyintézés oda átkerül, és a jelenlegi hely felszabadul. 

b) Átmenetileg a Kobak Egyesület rendelkezésére bocsátott, az óvoda szolgálati lakása egyik helyisége 

is szóba jöhet. Igaz, hogy az egyesület saját pénzen végezte a felújítást, ezért az önkormányzat 

használatba adta az ingatlant, de valamilyen kompromisszummal egy helyiséget és a mosdót a 

családsegítők rendelkezésére lehetne bocsátani. 

 

Hozzászólások: 

 

Kiss János véleménye szerint nem kellene az egyesületet szétrobbantani, a tanodában kellene 

szétnézni, megoldást keresni. A családsegítés így közelebb kerülne a problémához. Másik gondolata, 

hogy az orvosi lakásban nincs-e hely ? 

 

Beszkid Andor polgármester javasolja a testületnek, hogy közösen menjenek és nézzék meg a 

helyszínen, milyen megoldási lehetőség van.  

 

Vincze Attila az IKSZT mögötti épületet javasolja, esetleg fel lehetne újítani. 
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Déska Szabolcs kérdezi, hogy a Coop bolt mellett nincs-e erre hely ? 

 

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy valóban van ott egy üres helyiség, talán lehetne a Coop 

vezetésével egyeztetni.  

 

Mivel az előterjesztéshez más hozzászólás nincs a polgármester elfogadásra javasolja és szavazásra 

bocsátja a tájékoztatót. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének  

7/2015.(II.12.) önkormányzati határozata  

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati 

   Hivatal 2014. évi munkájáról szóló, a jegyző által előterjesztett beszámolót, 

   és azt elfogadja. 

 

 

4.)  Köztisztviselői teljesítmény célok meghatározása. 

      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 határozatokat hozza: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2015. (II.12.) önkormányzati határozata 
 

A Képviselő-testület a köztisztviselőkkel szemben 2015. évre támasztandó  

teljesítmény-követelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: 
 

1. A szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése. Az ügyintézési határidőket 

 minden esetben be kell tartani, figyelni kell az ügyfelek folyamatos és  
megfelelő tájékoztatására, felvilágosítására. 

 

2. Tekintettel a jogszabályi háttér folyamatos változására, a kihirdetésre kerülő 

 új jogszabályokra, a köztisztviselőknek folyamatosan bővíteniük kell a  
szakmai ismereteiket. A  Hivatalban a jogszabályi követelményeknek megfelelő,  

magas színvonalú emberi erőforrás-gazdálkodásra kell törekedni. Ennek során kiemelt  

hangsúlyt kell helyezni – az éves képzési ütemterv alapján – a meglévő munkatársak  
képzésére, továbbképzésére. 

 

3. Törekedni kell a Szécsényi Járási Hivatallal történő megfelelő együttműködés 

 és kapcsolattartás kialakítására. 
 

4. Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbra is a Képviselő-testület elé kerülő  

előterjesztések határidőre és megfelelő színvonalon történő elkészítésére, a 
 Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtására, rendeletek 

 alkalmazására. (pl. utcai árusok, szociális juttatások feltételeinek ellenőrzése   
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(lakókörnyezet karbantartás, ) 

  

5. A nemzetiségi önkormányzat működésének elősegítése érdekében el kell 

 látni a szervezési feladatokat, az ülések írásbeli anyagainak a kezelését, nyilvántartások  
vezetését.  

 

6.Az adóigazgatás területén továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kintlévőségek  
csökkentésére, a végrehajtási cselekmények következetes megvalósítására, a  

társhatóságoktól (rendőrség, NAV, munkaügyi központ, földhivatal.. stb) érkező, 

 a náluk nyilvántartott tartozások adók módjára történő behajtására.  
 

7. Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartást a jogszabályi előírásnak megfelelően,  

a földhivatali változásokat nyomon követve és a főkönyvi analitikus nyilvántartással  

párhuzamosan, az azzal való egyezőséget biztosítva kell vezetni. 
 

8. Naprakészen kell végezni az ügyiratok iktatását, határidőben be kell fejezni az iratok  

selejtezését, valamint a Levéltárnak történő átadását. 
 

9. Az 1993 évi III. törvényben  rögzített hatáskör változás - járási hivatalhoz kerülnek  

az aktív korú ellátások - miatti irat átadás-átvételt pontosan, határidőben kell teljesíteni.  
A PTR és FOKA nyilvántartó rendszerek adatait naprakész állapotba kell hozni. 

 

10. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hivatalon belüli folyamatos kommunikációra, az  

ügyintézők egymás közötti információ áramlására. 
 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős:    jegyző 

 

5.) Rimóci Nyulacska Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása. 

     Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester 

( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester ismerteti a Rimóci Nyulacska Óvoda megbízott vezetőjének e napirendhez kapcsolódó 

javaslatát.  

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az óvodavezető javaslatát. 

  

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2015. (II. 12.) önkormányzati határozata 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Nyulacska Óvoda (a továbbiakban: 

Intézmény) nyitvatartási idejének meghatározására irányuló előterjesztést és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés  

b) pontja és 49. § (3) bekezdése alapján – tekintettel az Nkt. egyéb rendelkezéséiben,  

valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények  

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII31.) EMMI rendeletben foglaltakra –: 
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1.)    az Óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

   a.) az Intézmény napi  

   aa) nyitvatartási ideje 10    óra,  

        ab) nyitás időpontja:   07    órakor,  

             ac) zárás időpontja:     17   órakor. 

 

b.) az Intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50 óra (az a) pont szerint 

napi nyitva tartással). 

 

c.) Az Intézmény 2015. július 06-től –2015. augusztus 14-ig  zárva tart. 

 

2.) Utasítja  
 

a) a Polgármestert, hogy az 1) pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a  

     helyben szokásos módon és az Önkormányzat honlapján gondoskodjon. 

b) az Intézmény Vezetőjét, hogy az 1) pont szerinti nyitvatartási rendről a  

     szülőket  írásban tájékoztassa. 

 

Felelős:  a) pont esetében: Polgármester  

                       b) pont esetében: Intézményvezető        

     Határidő: 2015. február 16. 

 

 

6.) Egyebek 

     a) A polgármester 2015. évi szabadságolási terve 

         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

         ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )  

 

A polgármester ismerteti a 2015. évre vonatkozó tervezett szabadság-ütemtervét, és kéri annak 

jóváhagyását. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a szabadságolási tervét. 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2015. (II. 12.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester 2015. évre vonatkozó 

Szabadságolási ütemtervéről szóló előterjesztést és a közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C §-a alapján Beszkid Andor 

polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

   Felkéri a jegyzőt a polgármester szabadságának nyilvántartására, és 

   a nyilvántartás kezelésére. 

    

   Határidő: folyamatosan 

   Felelős:    Dr. Verbói Mária jegyző 
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     b) Kanyó Balázs ingatlan vásárlási kérelme  

         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a kérelmet. 

 

Hozzászólások: 

 

Burik-Vincze Ágota kérdezi, hogy hány m2-t szeretne megvenni, csak azt amin az épület van ? 

 

Beszkid János átérzi a problémát, hiszen nem mindennapi a helyzet. 

 

Beszkid Andor polgármester véleménye szerint nagyon meg kell gondolni, ha önkormányzati vagyont 

szeretne értékesíteni a testület. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a kérelmet. 

      

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

11/2015. (II. 12.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta Kanyó Balázs Rimóc, Arany 

János utca 2. szám alatti lakos ingatlan vásárlási kérelmét és úgy 

dönt, hogy a megvásárolni kívánt ingatlant nem értékesíti. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges tájékoztatás 

   megtételére. 

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

     Dr. Verbói Mária jegyző 

 

   c.) Peter Cerny Alapítvány támogatás iránti megkeresése. 

        Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti az alapítvány szakmai vezetőjének megkeresését és egyúttal szavazásra is 

bocsátja azt. 

  

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással  az alábbi határozatokat hozza: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

12/2015. (II.12.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 

szóló előterjesztést, elismerve az alapítvány áldozatos, segítőkész munkáját 

mégis úgy határoz, hogy 2015. évben pénzbeli támogatást nem tud nyújtani. 

 



 9  

 

Szorgalmazza viszont az szja 1 %-ának felajánlását a lakosság körében, az alapítvány 

tevékenységének segítésére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges tájékoztatás megtételére. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:   dr. Verbói Mária jegyző 

 

Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatást az aljegyzői munkakörrel kapcsolatos 

pályázatokról. 

 

Egyebeken belüli képviselői hozzászólások: 

 

Burik-Vincze Ágota kérdezi, hogy a 4 óra 10 perckor induló autóbuszt lehet-e pár perccel később 

indítani ? 

 

Beszkid Andor válasza: egyeztetni fog a kérdésben a Volán munkatársával. 

 

Beszkid János kéri, hogy a nagyböjti időszakban az étlapon pénteki napokon ne szerepeljen hús.  

Jelzi továbbá, hogy az időseknek tájékoztatást kellene tartani arról, mi a teendő elemi csapásoknál, mit 

kell tenni ezekben az esetekben. 

 

Déska Szabolcs kérdezi, hogy nincs-e angol nyelvtudású óvónő ? Jó lenne a gyerekeket már óvodában 

tanítani akár játékos formában is. Véleménye szerint sokat segítene az iskolai tanulmányokban. 

 

Beszkid Andor polgármester jó ötletnek tartja az óvodai angol nyelvtanulást. Az időseknek pedig 

klubdélután keretében javasolja a szükséges információkat megadni. Fel kell hívni a figyelmüket 

továbbá arra is, hogy mi a teendő a házalókkal. 

 

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: 

 

 

 

 

  Déska Szabolcs                                        Kiss János  

      képviselő                              képviselő 


