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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-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 

                                    

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, és jelzi, hogy hatósági ügyben kérelem nem érkezett, ezért zárt ülésre 

nem kerül sor. 

 

1.) Az önkormányzat 2015-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programja.  

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

2.) Egyebek 

a.) Aktuális kérdések   

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

3.) 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 Beszkid János és Vincze Attila  képviselőket kéri fel.  

A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Az önkormányzat 2015-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programja.  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

      ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 
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A polgármester ismerteti a gazdasági program tervezetével kapcsolatos kiegészítéseit:  

 

- TOP keretében a hivatal épületének felújítása, korszerűsítése, átalakítása, az optimális ügyfélfogadási 

hely kialakítása, 

- helyi kommunikáció megújítása televízió, újság honlap tekintetében, 

- helyi díjak, kitüntetések szabályozásának újra-gondolása, 

- testvér-településekkel való kapcsolattartás, együttműködés  

- helyi civil szervezetekkel, egyházközséggel való együttműködés szabályozása, 

- képviselő-testület tagjainak konkrét területen való szerepvállalása a megoldandó feladatokban, pl. 

tanácsnoki rendszer kialakítása. 

 

Hozzászólások: 

 

Kiss János véleménye szerint a gazdasági program – az elhangzott kiegészítéssel – jól átfogja az 

elképzeléseket. A részleteket ki lehet dolgozni közösen is, többféle fórum megszervezésével.  

 

Burik-Vincze Ágota kérdezi, hogy milyen formára gondol képviselő úr ?  

 

Kiss János elgondolása szerint minden az aktuális témában érintetteket kellene meghívni, közös 

alapokat lefektetni. Minden felnőtt lakosnak adót kellene fizetnie, ezzel jelezve, hogy tagja az adott 

közösségnek. 

 

Beszkid Andor polgármester tájékoztatja képviselő urat arról, hogy személyre szóló adót csupán az 

állam és az önkormányzat szabhat ki. A helyi önkormányzatoknak adótárgyra vonatkozóan van 

lehetősége adót bevezetni. Új adónem bevezetésére az év első napjával van lehetőség. 

 

Kiss János szerint ez esetben a magánszemélyek kommunális adóján lehetne változtatni, az arányos 

teherviselésre kellene megoldást keresni. 

 

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy a gazdasági programot időszakonként felül kell vizsgálni, 

megnézni hogy hogyan haladunk a feladatok megvalósításával. Az elhangzott és elhangzó javaslatokat 

beépítjük a gazdasági programba és megküldjük minden képviselő részére. 

Kéri a tisztelt képviselőket, hogy a következő ülésre adjanak javaslatot arra, hogy melyikőjük mit 

vállal, melyik terület szakértője kíván lenni.  

 

Burik-Vincze Ágota alapvetően egyetért a gazdasági programban megfogalmazottakkal, pár 

kiegészítést tenne ezzel kapcsolatban. ( a kiegészítés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Beszkid Andor polgármester megköszöni az elhangzott javaslatokat. A helyi sajátosságokra épülő 

termékek készítését, a feltételek megteremtését kiemelendőnek tartja. Az önkormányzat helyet biztosít 

ezekhez a tevékenységekhez.  

 

Kiss János javasolja, hogy készüljön video felvétel a készítés folyamatáról, így megmarad az utókor 

számára. 

 

Jusztin Péterné szintén a gazdasági programhoz tesz javaslatot: 

- a Hunyadi út végén lévő közkútból ne az útra folyjon a víz, a vízelvezetés megoldása,  

- a sportcsarnok előtti járda felújítása, 

- az iskolából való szökés megakadályozására kerítés létesítése, 

- az óvoda épületénél parkoló kialakítása, 
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- a külterületi utakat használók – erdészet, vadászok, fakitermelők, mezőgazdasági termelők – 

kötelezése az utak rendbetételére, 

- az idősekről való gondoskodás bentlakásos intézmény létrehozásával 

 

Kiss János javasolja, hogy Magyarországon belül keressünk testvér települést, más jellegű vidéken, 

akár egy csere ingatlan bevonásával, így lehetőség lenne csere üdültetésre. Lehet, hogy egy alföldi 

település lakói számára érdekes lehet a hegyes-dombos vidék és nekünk fordítva. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a gazdasági program tervezetét 

az elhangzott kiegészítésekkel, javaslatokkal. 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

36/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2015.-2019. 

közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjától szóló előterjesztést. 

A gazdasági programot a melléklet szerint jóváhagyja, e l f o g a d j a. 

 

 

2.) Egyebek 

     a) KEOP 5.5.0/K közvilágítás korszerűsítés projekt közbeszerzési eljárás megindítása.  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

   

A polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták a közbeszerzési dokumentációt volt idejük 

áttanulmányozni. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja Rimóc Község közvilágításának energiatakarékos 

átalakítása „ tárgyú közbeszerzési dokumentációt és felhívást. 

 

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

 

  

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

37/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és megismerte „ Rimóc Község  

közvilágításának energiatakarékos átalakítása „ tárgyú közbeszerzési  

dokumentációt és felhívást, azt a melléklet szerint jóváhagyja, és engedélyezi  

a Kbt 122/A § (1) bekezdés szerinti eljárás megindítását. 

 

       Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:  Beszkid Andor polgármester       

      Határidő: haladéktalanul  
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     b.) Rimóc Bem apó utca és Szécsényi út összekötő járda karbantartása. 

          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Bem apó utca és a Szécsényi utat összekötő járda 

problémájáról. A képviselő-testület már korábban is tervezte az járda rendbetételét, mos lehetőség van 

kedvező feltételekkel karbantartási szerződés megkötésére. Ismerteti az ajánlatot. 

 

Hozzászólások: 

 

Beszkid János örül a lehetőségnek, mert a járda repedéseiben már kinőtt a fű az idősek botladoznak 

benne. 

 

Mivel hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott  javaslatot: 

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

38/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testülete megtárgyalta a Rimóc Bem apó utca és a Szécsényi  

utat összekötő járda karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi  

döntést hozza: 

 

1) A Bem apó utcát a Szécsényi úttal összekötő járda karbantartására 

 Szerződést köt a MASTER RIDE Kft-vel.  ( 3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 

711 hrsz. )  

 

2) A karbantartás díja 1.000.000.-Ft áfa. 

 

3) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2015. április 24.  

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

 
     c) Egyházközséggel való együttműködés. 
     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Római Katolikus Egyházközséggel készült együttműködési 

megállapodást, melynek célja elsősorban az ifjúsággal való foglalkozás, közösségépítés. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az együttműködési megállapodás 

jóváhagyását. 

 

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

Képviselő-testületének 

39/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Római Katolikus Egyház- 

községgel megkötött együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 

A megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 
      d) Ingatlan felajánlás  

          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti Medgyesi Máté ajánlatát, mely szerint a Rimóc, Szécsényi út 1. szám 

alatti ingatlanban lévő tulajdonrésze megvásárlását kéri a képviselő-testülettől. Véleménye szerint 

nem kellene elzárkózni az ajánlattó, mert jó helyen van az ingatlan az önkormányzat tudná 

hasznosítani. Tisztázandó kérdés, hogy valóban egyezik-e a közölt tulajdoni rész az ingatlan-

nyilvántartással. 

 

Vincze Attila véleménye szerint lehetne alkudni az árból. 

 

Kiss János javasolja, hogy amennyiben tehermentes az ingatlan vegye meg az önkormányzat, máris 

rendbe lehet tenni a környezetét. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja az ajánlatot az elhangzott kiegészítéssel.  

 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

40/2015. (IV. 16.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Medgyesi Máté ingatlan megvásárlására 

vonatkozó ajánlatáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

1) A Rimóc, Szécsényi út 1. szám alatti ingatlan tulajdoni arányait, valamint    

      tehermentességét ellenőrizni szükséges az ingatlan-nyilvántartásban.  

 

2) Amennyiben  az ingatlan tehermentes, és a felajánlott ingatlan rész is 

egyezik az ingatlan-nyilvántartás adataival az önkormányzat megvásárolja az 

Medgyesi Máté ¼ tulajdoni részét 300.000.-Ft-os vételáron. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

               Dr. Verbói Mária jegyző    
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        e)  Kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása.  

            Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II.4 ab. alpontja szerinti  „ szociális szakosított ellátást és a gyermekek 

átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása”  támogatás 

igénybevételének feltételeit és javasolja a pályázat benyújtását. 

 

A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával és egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi 

határozatokat hozzák: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

41/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

Szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III. 4. pont szerinti 

„ a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési  

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására  

   című pályázati kiírás b) pontjára benyújtja támogatási igényét. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

 

   Határidő: 2015. május 

   Felelős:   Beszkid Andor  polgármester 

 

     f) Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulási tagság. 

                    Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Szob Város Önkormányzata polgármesterének 

megkereséséről, mely szerint a– melynek Rimóc település is tagja – évek óta nem végez érdemi 

munkát, ezért a tag-önkormányzatoknak dönteniük kell arról, hogy maradnak-e tagjai a társulásnak, 

vagy kilépnek  a társulásból.  

A polgármester javasolja a társulásból való kilépést, hiszen a társulás nem folytat semmilyen 

tevékenységet. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

    

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

42/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Duna-Ipoly Önkormányzati 

   Területfejlesztési Program Társulásban való részvételről szóló 

   Polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Rimóc Község Önkormányzata a Duna-Ipoly Önkormányzati 

Területfejlesztési Program Társulásnak nem kíván tagja lenni, a tagsági 

jogviszonyát felmondja,  
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   2.   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

         megtételére. 

 

   Határidő: 2015. április 30. 

   Felelős:    Beszkid Andor  polgármester 

 

     g) Magyar Világtalálkozón való részvétel 

          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a megkeresést és programot. Javasolja, támogatja a rezesbanda részvételét a 

találkozón. Rimóc község hírnevét viszik és maguknak is hírnevet szereznek.  

 

A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

43/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalt a Magyar Világtalálkozó programjáról, 

   a rendezvényre való meghívásról szóló előterjesztést. A rimóci rezesbanda  

    világtalálkozón való részvételét támogatja, a  költségekhez hozzájárul.  

 

   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges tájékoztatások, intézkedések  

   megtételére.  

 

   Határidő: 2015. május 10. 

   Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

       e) Te Szedd akció-program 

           Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció felhívását és javasolja 

az ahhoz való csatlakozást. 

 

 A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

44/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 

   Magyarországért akció-felhívásról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy 

   regisztrál a programban való részvételre. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

   Határidő:  május 15-17 

   Felelős:    Beszkid Andor polgármester 
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Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatást ad az alábbiakról: 

 

- A sportcsarnok felújításához a közbeszerzési dokumentáció elkészült, a Kbt 122 §-a alapján 

folytatjuk le az eljárást. 

 

Egyebeken belül képviselői hozzászólások: 

 

Burik-Vincze Ágota:  a május elsejével kapcsolatban felmerült, hogy legyen-e majális, készült erre 

költségvetés. Délutáni programokat szerveznének, valószínűleg azokat tudják megvalósítani, amik 

ingyenesek. 

 

Vincze Attila jelzi, hogy Kamarásék megkeresték őt, hogy a házuk mögötti dombról ( Temető útról ) az 

ingatlanukra folyik a víz, nincs vízlevezető árok. 

   

A polgármester ígéretet tesz arra, hogy megnézeti a helyszínt. 

 

Mivel más hozzászólás, felvetés nincs ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 22.50 

órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  Beszkid Andor       dr. Verbói Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

   Beszkid János                                            Vincze Attila   

    képviselő                                képviselő 

 

 


