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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 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 

Vincze Attila    képviselő 

 

Tanácskozási joggal:   dr. Verbói Mária   jegyző 

                                    Dr. László Tünde 

 

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.) Az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról 

     szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
     Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester 

 

2.) Az önkormányzat  2015. évi közbeszerzési terve 
     Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester 

 

3.) Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ vezetői kinevezésének jóváhagyása. 

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
 

4.) A falugyűlés/Nyilvánosság Napja előkészítése  

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
 

5.) Egyebek 

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 
6.)  Zárt ülés keretében: Hatósági ügyek tárgyalása 

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

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

nélkül egyhangúlag elfogadja. 

 

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

A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. 
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Napirendek tárgyalása 

 

1.) Az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról 

     szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

      ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester ismerteti az intézményi térítési díj megállapításra vonatkozó változásokat. Javasolja, 

hogy a megállapításnál a korábbi szabályozásnak megfelelően járjon el a testület.  

 

Hozzászólások: 

 

Kiss János javasolja, hogy a turisztikai étkeztetésnél az egyedi igényeket elégítse ki a konyha, változó 

legyen a térítési díj. 

 

Jusztin Péterné kérdezi, hogy mi alapján számláz ilyen esetekben a konyhavezető ? 

 

Beszkid Andor polgármester véleménye szerint egyedi árajánlatot adjon a konyha a vendégektől 

érkező igények alapján. A számlázás így az árajánlat alapján történhet. 

A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot: 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

25/2015. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a turisztikai célú vendég étkeztetés 

   Térítési díjára vonatkozó javaslatot, és az alábbiak szerint dönt: 

 

1.) A konyha vezetője a Rimóc községbe érkező vendégektől érkező 

egyedi étkezési igényekre vonatkozóan készítsen árajánlatot és annak 

megfelelően állítsa ki a számlát. 

 

2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2015. április 30. 

Felelős:     Beszkid Andor polgármester 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet is.  

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

 

az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 
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2.) Az önkormányzat  2015. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

       ( az előterjesztés és a közbeszerzési terv a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

26/2015. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2015. évi  

közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztést és a közbeszerzési tervet 

– a határozat melléklete szerint – elfogadja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 
3.) Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ vezetői kinevezésének jóváhagyása. 

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás társulási 

tanácsa döntéséről, mely szerint a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ vezetőjének 

Király Attilánét bízta meg, 2014. április 1-től 2019. március 31-ig terjedő időszakra. 

Kéri a képviselő-testület jóváhagyását. 

 

E napirendhez kapcsolódóan ismerteti a szociális társulás társulási megállapodásának módosításával 

kapcsolatos változásokat is, és kéri a társulási megállapodás jóváhagyását is. 

  

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

27/2015. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Virágsziget 

Szociális Központ vezetőjének megbízásáról szóló előterjesztést 

és Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Társulási Tanácsának 

döntését, mely szerint Király Attilánét az intézmény vezetésével  

2014. április 1-től 2019. március 31-ig terjedő időszakra megbízta, 

jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 
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Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

28/2015 (III. 26.) határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyer-Rimóc 

   Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló 

   előterjesztést és a módosító okiratot valamint az egységes szerkezetbe 

   foglalt Társulási Megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

   Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

   megtételére. 

 

   Határidő: 2015. április 15. 

   Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

             Dr. Verbói Mária jegyző 

 
4.) A falugyűlés/Nyilvánosság Napja előkészítése  

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester javasolja, hogy a falugyűlés április 19-én, vasárnap du. 16.00 órakor kerüljön 

megrendezésre az IKSZT – Művelődési Ház – nagytermében. 

 

Hozzászólások: 

 

Kiss János javasolja, hogy a civil szervezetek is mutatkozzanak be a falugyűlésen, amit át kellene 

keresztelni nyilvánosság napjának. Ezen a rendezvényen minden, a településen működő szervezet 

adjon tájékoztatást a saját munkájáról, kicsit kötetlenebb formában. 

 

Déska Szabolcs véleménye szerint inkább falugyűlés legyen a meghívóban, mert egyébként nem 

jönnek el a lakók. 

 

Jusztin Péterné emlékeztet a tavalyi rendezvényre, ahol szinte csak a képviselők és a civil 

szervezetek tagjai voltak jelen. 

 

Beszkid János lehetőséget adna a civil szervezeteknek, egyetért a kötetlen beszélgetéssel is. 

Javasolja, hogy írásban kérjük fel a szervezeteket tájékoztató megtartására. Véleménye szerint az 

önkormányzati intézmények dolgozóinak is jelen kellene lenni. 

 

Kiss János az önkormányzati dolgozóknak kötelezővé tenné a részvételt. 

 

Beszkid Andor polgármester jó ötletnek tartja a településen működő szervezetek felkérést 

tájékoztató megtartására, kibővítené az önkormányzati intézmények és az általános iskola 

munkájáról szóló ismertetővel. Az elmúlt évben is jól működött a felajánlások kisorsolása, ezt az 

idén is megvalósíthatónak tartja. 

 

Szavazásra bocsátja a falugyűlés, nyilvánosság napja rendezvényről szóló előterjesztést. 

 

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



 6  

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

29/2015. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a falugyűlés/nyilvánosság napja időpontjának 

   meghatározásáról szóló polgármesteri előterjesztést. 

Az időpontját 2015. április 19-én 16. órára tűzi ki, az SZMSZ 32. §. (6)  

bekezdése értelmében.  A helyszín: Közösségi Ház. 

 

Felkéri a településen működő intézmények, gazdasági szervezetek, szolgáltatók, 

civil szervezetek képviselőit, hogy tevékenységükről röviden tájékoztassák 

a falugyűlés résztvevőit. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. április 10. 

Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 
5.) Egyebek 

      a) Eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása, bíráló bizottság tagjainak jóváhagyása  
         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a „Rimóc község közvilágításának 

energiatakarékos átalakítása” projekt megvalósításához eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása 

szükséges. A szabályzatot a képviselők rendelkezésére bocsátotta. 

 

A szabályzat szerint a polgármester meghatározza az Előkészítő és Értékelő Bizottság tagjait. Ez 

megtörtént a következők szerint: Dr. Verbói Mária jegyző, Percze Renáta pénzügyi előadó, a 

közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő tagja, jelen esetben Turcsányi Béla aki szavazati joggal 

rendelkezik, valamint a Kbt által megkövetelt közbeszerzési szakértő Támis Norbert, aki szavazati 

joggal nem rendelkezik. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a tervezetet, és kéri a bizottság 

tagjainak jóváhagyását. 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

30/2015 (III. 26.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta Rimóc község közvilágításának energiatakarékos 

átalakítása projekt megvalósításához eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról szóló  

polgármesteri előterjesztést, és a szabályzatot a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 Felelős:    Beszkid Andor polgármester 
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Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

31/2015 (III. 26.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület a polgármester által, a Rimóc község közvilágításának  

   Energiatakarékos átalakítása projekt megvalósításához meghatározott, 

   Előkészítő és Értékelő Bizottság tagjait az alábbiak szerint jóváhagyja. 

 

   Szavazati joggal rendelkeznek: 

     Dr. Verbói Mária         jegyző 

     Percze Renáta              pénzügyi előadó 

                Turcsányi Béla             külső szakértő 

 

   Szavazati joggal nem rendelkezik:  

     Támis Norbert  közbeszerzési szakértő  

 

   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

 

     c) Megállapodások jóváhagyása. 

                    Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Szécsényi Járási Önkormányzatok 

Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásával kötendő megállapodásokról. Az egyik megállapodás a 

belső ellenőrzési feladatokra és a belső ellenőr költségeinek megosztására vonatkozik, a másik pedig a 

társulási tagságból eredő fizetési kötelezettségre vonatkozik. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a két megállapodás tervezetet. 

    

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

32/2015 (III. 26.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Szécsényi Járási Önkormányzatok  

   Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásával a belső ellenőrzési feladatok 

   ellátásának hatályos jogszabályi előirásoknak megfelelő ellátására létrejött 

   megállapodást jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

   Határidő: 2015. április 30. 

   Felelős:    Beszkid Andor polgármester 
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Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

33/2015 (III. 26.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Szécsényi Járási Önkormányzatok  

   Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásával a társulás adminisztratív 

   feladatainak végzésével kapcsolatos, pénzeszköz átadásról szóló megállapodást  

   jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

   Határidő: 2015. április 30. 

   Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatást ad az alábbiakról: 

 

- Balassi Bálint úton tervezett – kitűzött -  kerítés építés nincs egyvonalban az ingatlan határával. 

A kérdés az, hogy épüljön-e a telekhatáron ezzel rontva az utcaképet, vagy a rendezettség miatt 

a többivel egyvonalban. Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat forgalomképtelen 

vagyontárgyát – jelen esetben az utat – meg lehet-e osztani és lehet-e eladni.  

- Hunyadi út 48 szám előtti gépjármű károsodásról. Megérkezett a kárigény, amely 286.630.-Ft. 

Véleménye szerint nem csupán az önkormányzat hibája a keletkezett kár, ezért annak 

megosztását kell kezdeményezni.  

 

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: 

 

 

 

   Kiss János                                            Jusztin Péterné  

    képviselő                                képviselő 

 


