
 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimóc Község Önkormányzat 
 

Képviselő-testületi ülésének 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v e  
 

( 2015. február 26.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2  

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án 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 

 

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, egy fő igazoltan van távol, így a 

tanácskozás határozatképes.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát, amely eltér a meghívóban kiadottól, annyiban hogy a meghívóban 

jelzett 3. napirendet törölni kéri, mert nem érkezett meg a dokumentáció és zárt ülésre sem kerül sor, 

mert nem érkezett az ülés időpontjáig kérelem. 

 

1.) Tájékoztató az aljegyzői álláshelyre beérkezett pályázatokról. 

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

                            

2.) Rimóc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása. 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

3.) Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.. 

            Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester 

 

4.) Egyebek 

            a) Aktuális kérdések 

                 Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket az elhangzott kiegészítéssel,  más javaslat megtétele 

nélkül egyhangúlag elfogadja. 

 

A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Beszkid János és Jusztin Péterné képviselőket kéri fel.  

A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) Tájékoztató az aljegyzői álláshelyre beérkezett pályázatokról. 

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
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A polgármester tájékoztatja a képviselőket az aljegyzői állásra beérkezett pályázatokról. Összesen 

kilenc pályázat érkezett melyből egy nem felelt meg a pályázati kiírásnak. 

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázók közül személyesen is találkozott ötőjükkel, akik el tudtak 

jönni a településre. A beszélgetések során megismerkedett a pályázókkal, a személyes benyomás 

ugyanis számára sokat jelent. Legalább két pályázót esélyesnek tart, ezért javasolja, hogy a következő 

ülésre kapjanak meghívást. 

 

Hozzászólások: 

 

Jusztin Péterné jónak tartja az ötletet, két pályázót már össze lehet hasonlítani, lehet viszonyítani. 

 

Kiss János véleménye szerint elég lenne a polgármester és a jegyző véleménye szerint legesélyesebb 

pályázót meghívni és vele beszélgetni. 

 

Beszkid Andor polgármester két pályázó meghívását javasolja, Dr. Gombár Ildikót és dr. László 

Tündét. 

 

A polgármester javaslatát a képviselő-testület elfogadja. 

 

2.) Rimóc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása 

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

     ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

  

A polgármester emlékezteti a képviselőket az előző ülésen elhangzottakra. Az intézmények alaposan 

átnézték a költségvetésüket, de sajnos csökkenést nem tudtak elérni, hiszen az alapszinten való 

működést biztosítani kell. 

A tervezett fejlesztésekről ejt pár szót:  

- a szociális étkeztetéshez kapcsolódóan páraelszívó beépítését tervezi, 

- a közvilágítás korszerűsítésére elnyert KEOP –os pályázat van, 

- szintén KEOP elnyert pályázatunk van a napelemek felszerelésére, a térfigyelő kamera-rendszer  

   kiépítésére,  

-  a stratmunka programon belül a mezőgazdasági láb pályázaton a csarnok beépítését tervezzük,  

   melyhez saját forrás biztosítására is szükség lesz 

 

Hozzászólások  

 

Kiss János véleménye szerint a napelem mindenképpen kellene, hiszen a befektetés megtérül. 

 

A véleményhez minden képviselő csatlakozik. 

 

Burik-Vincze Ágota kérdezi, hogy az óvoda mellé tervezett napelem park megvalósul-e ? 

 

Beszkid Andor polgármester válasza: a TOP kiírásra tervezzük a pályázatot benyújtani. 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy mivel a közös önkormányzati hivatal 

költségvetését mindként település önkormányzatának el kell fogadni, ezért először – a kiadott 

tervezetnek megfelelően – kéri a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2015. (II. 26.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati 

   Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló tervezetet és a költségvetést 

   a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a jegyzőt a költségvetés végrehajtására. 

 

   Határidő:  2015. december 31. 

   Felelős:    dr. Verbói Mária jegyző 

 

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

rendelet tervezetet. 

 

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

 
Rimóc Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 

Rimóc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

3.) Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

    Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

    ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester szóbeli kiegészítésében javasolja, hogy az ellátások megállapításánál elsősorban azt 

nézzük meg, milyen magatartást támogatunk, pl. aki a kertjét megműveli, vagy a lakókörnyezetét 

rendben tartja. A kiküldött előterjesztéshez, rendelet-tervezethez képest is van ötlete, melyeket 

ismertet. ( javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva )  

 

Hozzászólások: 

 

Kiss János véleménye szerint inkább pályázni kellene az önkormányzati pénzekre, meghatározott 

feltételek teljesítése esetén, pl. a környezetét kitakarítja. Az önkormányzati támogatásokat 

ösztönzésként szeretné adni, valamilyen magatartás tanúsítása esetén.  

 

Beszkid János inkább a közép- és felsőoktatásban tanulókat támogatná, de természetesen legyen 

rendkívüli támogatás is, hiszen a váratlan helyzetekre tartalékolni kell. 

 

Ezt követően a képviselő-testület szakaszonként végigtárgyalja a tervezetet. A vélemények a rendelet 

szövegében tükröződnek.A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 
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A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

4.) Egyebek 

     a.) Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. 

        Előterjesztő: Beszkid Andor  polgármester 

 

A polgármester tájékoztatást ad a Társulás 2015. évi költségvetéséről, melyet a Társulási Tanács 

elfogadott. A társulásban résztvevő önkormányzatok jóváhagyása is szükséges. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

16/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer-Rimóc Szociális 

   Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a költségvetést 

   a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

     b.) Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  fizetési  

          kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő  három évben. 

          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

          ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

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

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

17/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. §-ában  

Foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv.  

3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az  

alábbiak szerint állapítja meg: 
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Saját bevételek összege: 

a) 2015. 8 252 e Ft 

b) 2016. 8.200 e Ft 

c) 2017. 8.200 e Ft 

d) 2018. 8.200 e Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

a) 2015.    626 eFt 

b) 2016. 1.501 eFt 

c) 2017.  1.501 eFt 

d) 2018.    847 eFt 

 

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási  

törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: 

„Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből  

származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet  

futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi  

saját bevételeinek 50 %-át.” 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

Egyebeken belüli képviselői hozzászólások: 

 

Déska Szabolcs jelzi, hogy a Mikszáth út rossz, nehezen járható, várható-e a javítás ? 

A Hegyalja utca viszont sötét, a közvilágítást is meg kellene oldani. 

 

Beszkid Andor válasza: igen, tavasszal kikátyúztatjuk.  Kérhetünk az út felújításra is ajánlatot, de nem 

tudjuk végig leaszfaltoztatni, és abból csak bonyodalom lenne az utcában.  

A Hegyalja úton a helyszínen megnézi, hogy milyen megoldást lehetséges. 

 

Burik-Vincze Ágota elmondja, hogy a templom megközelítése az Erzsébet tér felől nehézkes, az 

idősek miatt jó lenne még egy lépcső. A parkolást is meg kellene oldani. 

 

Beszkid Andor polgármester válasza: viakolorral össze lehetne kötni, a tuját áthelyezzük és iskola 

felőli kerthez. Megnézette a mozgáskorlátozott feljárót is, hogyan oldható meg esetleg rámpával a 

feljárat a templomhoz.   

 

Mivel más napirend, hozzászólás nincs a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 23.30 órakor 

bezárja. 

K.m.f. 

 

 

  Beszkid Andor       dr. Verbói Mária 

  polgármester               jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

                         Beszkid János                            Jusztin Péterné  

                          képviselő                   képviselő 


