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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-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. László Tünde    aljegyző 

 

Meghívott vendégek:  Banlena Ferenc Rimóci Ifjúsági Egyesület elnöke 

    Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna közbeszerzési szakértő 

    Horváth Róbert közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 

                                    

 

Beszkid Andor polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

megválasztott hét képviselő-testületi tag közül 6 fő jelen van, így a testület határozatképes.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Kiss János és Jusztin Péterné képviselőket javasolja, akik 

személyét a testület 6 igen szavazattal elfogadott. 

 

A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok közé javasolja felvenni a 

Belügyminisztérium által kiírt pályázathoz szükséges közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításához kapcsolódó előterjesztés megtárgyalását. Jelzi, hogy az előterjesztéshez 

szakértők fognak érkezni, és kéri, hogy a testület kezelje rugalmasan a napirendi pontok 

tárgyalását. Javasolja felvenni továbbá az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 

módosítását, illetve a Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalását. Tekintettel arra, hogy nem érkezett a testülethez kérelem javasolja, hogy a 

meghívóban szereplő 11. napirendi pont – Hatósági ügyek tárgyalása – kerüljön levételre. 

Megkérdezi van-e egyéb javaslat a napirendhez kapcsolódóan. Mivel más javaslat nem 

érkezett kéri, hogy az általa tett módosításokkal együtt fogadja el a testület a következő 

napirendet: 

 

Napirend: 

 

1. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége-, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. 

évi tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

                     Okolenszki Gábor tű. alezredes 

 
 



2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

      Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző 

            

3. Beszámoló a Rimóci Ifjúsági Egyesület tevékenységéről 

       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

            Bablena Ferenc, az ifjúsági egyesület elnöke 

 

4. A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

5. Tájékoztató – az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása 

megnevezésű – közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
 

 

6. Az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 

3/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
 

7. A közterület-használatról és a használati díjairól szóló 8/2013. (VI. 17.) rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

8. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

9. Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás 2014. évi beszámolója 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
 

10. Beszámoló Rimóc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
 

11. Igazgatási szünet elrendelése a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban 

       Előterjesztő: dr. Verbói Mária 
 

12. Tájékoztató a folyamatban lévő beruházások helyzetéről 

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
 

13. Egyebek 
 

 

Beszkid Andor polgármester: 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napirendek tárgyalása 

 

1. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége-, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

                    Okolenszki Gábor tű. alezredes 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Tűzoltó alezredes úr által a hivatalhoz eljuttatott írásos előterjesztés a testület tagjai részére 

megküldésre került. Kérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása.  

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal elfogadott és a következő határozatot 

hozta: 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

47/2015. (V. 28) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége-, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. Egyben megköszöni mindkét szervezet fáradságos 

munkáját. 

 

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

      Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Jegyző asszony írásos előterjesztése a testület tagjai részére megküldésre került, kérdezi van-e 

valakinek észrevétele, hozzászólása.  

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal elfogadott és a következő határozatot 

hozta: 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

48/2015. (V. 28) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Rimóc Község Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést és azt a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 

elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a döntés – az átfogó értékelés egyidejű 

megküldésével – a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, 

Szociális és Gyámhivatali Osztálya részére határidőben megküldésre kerüljön. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 



 

3. Beszámoló a Rimóci Ifjúsági Egyesület tevékenységéről 
       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

            Bablena Ferenc, az ifjúsági egyesület elnöke 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelent Bablena Ferenc urat, az egyesület elnökét. 

Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítés tenni az írásos előterjesztéshez. 

 

Bablena Ferenc: 

Jelzi, hogy nem kíván. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Kérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása.  

 

(Időközben megérkezett Beszkid János képviselő, így a testület 7 fővel folytatta a munkát.) 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal elfogadott és a következő határozatot 

hozta: 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

49/2015. (V. 28) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Rimóci 

Ifjúsági Egyesület 2014. évi beszámolóját. 

 

 

4. A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Az írásos előterjesztés megküldésre került, kérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele, 

javaslata. 

 

(Hosszú időn keresztül folyt az ebtartási támogatásról a vita, melynek végén polgármester úr a 

rendelet módosításának elnapolását javasolja.) 

 

Kéri, aki egyetért a rendelet módosításának elnapolásával jelezze. Megállapítja, hogy a 

javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a 

következő határozatot hozta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

50/2015. (V. 28) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátások 

helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását elnapolja. 

 



A testület utasítja a polgármestert, hogy a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot – 

figyelemmel a képviselők által jelzettekre – legkésőbb a szeptemberi ülésen terjessze elő. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Beszkid Andor polgármester 

 

5. Tájékoztató – az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, 

felújítása megnevezésű – közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Köszönti a képviselő-testület ülésén a közbeszerzési szakértőt, Kolosiné dr. Percze 

Zsuzsannát és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértőt, Horváth Róbertet. 

Röviden felidézi a sportlétesítmény felújításához kapcsolódó pályázatot, ezt követően felkéri 

a közbeszerzési szakértőt ismertesse a közbeszerzési eljárás eredményét. 

 

Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna: 

Ismerteti a közbeszerzési törvény szerinti eljárást, tájékoztatja a testületet a közbeszerzési 

eljárás eredményéről. 

( Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Az Előkészítő és Bíráló Bizottság javaslatként rögzíti – tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb 

összegű ajánlatban megajánlott ár is meghaladja a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési 

beruházásra vonatkozó, az ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezetét –, hogy az eljárás csak 

abban az esetben lehet eredményes, ha a testület a hiányzó forrást biztosítja, melynek 

eredményeként rendelkezésre áll a beruházás fedezete. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Amennyiben az önerőt a testület nem biztosítja, úgy az eljárást eredménytelennek kell 

nyilvánítani, ha viszont biztosítja az eljárás eredményes. 

 

Kiss János: 

Mi az oka annak, hogy az ajánlatok között 2 M Ft-os eltérés is van? Szűkebb a műszaki 

tartalom? 

 

Horváth Róbert: 

Nem meglepő ez, nagyobb eltérések is előfordulnak. Eltérőek a tervezési költségek, a 

kivitelezés során különböző anyagárak vannak, más-más összegeket fizetnek munkadíjként, 

alvállalkozók igénybe vétele is drágíthatja a munkát. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Kérdezi van-e valakinek egyéb észrevétele, hozzászólása.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, 

melyet a Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal elfogadott és a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

51/2015. (V. 28) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által vissza nem 

térítendő támogatásban részesített „Óvoda, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, 

felújítás” tárgyú pályázathoz az önerőt, 475. 303.- Ft-ot a 2015. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Fenti döntésre tekintettel a közbeszerzési eljárás eredményes. 

 

Szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú – 

7 igen – szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

52/2015. (V. 28) önkormányzati határozata 

 

1. A „Vállalkozási szerződés a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján támogatott 

sportlétesítmény felújításának megvalósítására” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás 

során érvényes ajánlatot nyújtott be: 

- az Univerzál Építő- és Szolgáltató Kft. (1083 Budapest, Práter utca 46. III. em 12.) 

- a Diagonál Épker Kft. (3177 Rimóc, Balassi Bálint út 10.) 

- a Tarnavölgye 2008. Kft. (3123 Cered, Jókai út 19.) 

 

2. A „Vállalkozási szerződés a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján támogatott 

sportlétesítmény felújításának megvalósítására” tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti 

közbeszerzési eljárás eredményes. 

3. Az eljárás nyertes ajánlattevője a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Diagonál 

Épker Kft. (3177 Rimóc, Balassi Bálint út 10.) 

4. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 15. 864. 300.- + ÁFA, összesen 

bruttó 20. 147. 661.- Ft összegben kerül megkötésre. 

5. A testület felhatalmazza polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Megköszöni a közbeszerzési szakértők munkáját, szünetet rendel el. 

 

(Szünet) 

 

Beszkid Andor polgármester: 

A szünet után megállapítja, hogy a megválasztott hét képviselő-testületi tag közül 7 fő jelen 

van, így a testület határozatképes.  



6. Az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról 

szóló 3/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Írásban kereste meg a képviselő-testületet a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ 

Rimóci Telephelyének vezetője azzal, hogy a testület engedélyezze a Gondozási Központ és a 

konyha alkalmazottai részére a kedvezményes étkezés lehetőségét. (Felolvasta a 

megkeresést.) 

 

Kiss János: 

Véleményként fogalmazza meg, hogy kapjanak kedvezményt a dolgozók. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Mivel más hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 

Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

 

az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról 

szóló 3/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

7. A közterület-használatról és a használati díjairól szóló 8/2013. (VI. 17.) rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Az írásos előterjesztés megküldésre került, megkérdezi van-e valakinek észrevétele, javaslata, 

hozzászólása. 

 

Beszkid János: 

Mennyi bevétele van az önkormányzatnak éves szinten a közterület használati díjból? 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Elenyésző, de nem tudja pontosan megmondani. Leginkább azt tartja felháborítónak, hogy a 

fa szerkezetű buszmegállók oldalára ragasztják fel a szórólapokat, hirdetményeket és azokat 

eltávolítani csak úgy lehet, hogy megsérül a festés, amit minden alkalommal újra le kell 

festeni. 

 

Vincze Attila: 

Aki a buszmegállókra ragasztja a plakátokat, azoknak kerüljön kirovásra díj. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Javasolja, hogy a hirdetőtáblákra történő kiragasztás legyen ingyenes. Aki nem oda ragasztja 

annak alkalmanként 2.000.- Ft bírság kerüljön kiszabásra. 



Burik-Vincze Ágota: 

Javasolja, hogy az IKSZT előtt lévő biciklitároló oldalfalára is lehessen hirdetményeket 

elhelyezni, továbbá indítványozza, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét és szükségességét, 

miszerint a temetőnél is legyen hirdetőtábla kihelyezve. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Mivel más hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 

Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

 

a  közterület-használatról és a használati díjairól szóló 8/2013. (VI. 17.) rendelet 

módosításáról 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

8. Az önkormányzat  2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

(a közbeszerzési terv a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Beszkid Andor polgármester: 

A képviselő-testület három belterületi út saját erőből történő felújítását tervezi. Tekintettel 

arra, hogy közbeszerzési eljárás keretében kerül sor az utak felújítására, szükségessé vált a 

korábban elfogadott közbeszerzési terv módosítása. Megkérdezi van-e valakinek javaslata, 

észrevétele, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

53/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 

közbeszerzési tervét – a határozat melléklete szerint – módosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



9. Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás 2014. évi beszámolója 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet a Nógrádmegyer-Rimóc Szociális társulás 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról, valamint arról, hogy a társulási tanács a zárszámadást 

jóváhagyja. Kéri, a testületet a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadására. 

Megkérdezi van-e valakinek javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

54/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nógrádmegyer-Rimóc Szociális 

Társulás 2014. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 

 

A testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a társulás elnökét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

 

 

10. Beszámoló Rimóc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

I. Elmondja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására egyrészt 

azért kerül sor, mert tavaly év közben megszűnt a Rimóci Gondozási Központ. Ennek 

következményeként a konyhai feladatok ellátását az önkormányzat vette át, illetve a 

Rimóci Gondozási Központ a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ 

telephelyeként működik tovább. Másrészt 2014. évben az előzetes lehetőségeken túl 

további személyek bevonására volt lehetőség a különböző közmunkaprogramokba, 

melynek következtében a személyi juttatások és járulékai, valamint a programok 

keretében beszerezhető eszközök és anyagok teszik szükségessé a módosítást. Nyertes 

pályázati források (BM önerő alap, közbiztonság fejlesztése, sportlétesítmény 

fejlesztése) következtében módosult az önkormányzat bevételi oldala. A helyi adók 

esetében a tervezett bevételekhez képest a tényleges bevételek nagyon arányban 

teljesültek, ezért az önkormányzat bevételi forrása növekedett. Mielőtt az önkormányzat 

2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásra kerül, szükséges 

ezen gazdasági események kihatásainak eredményeivel módosítani a 2014. évi 

költségvetést. Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. 

 

 



 

Mivel más hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 

Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal elfogadott és a következő rendeletet 

alkotta: 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II. 17.) rendelet módosításáról 
 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Beszkid Andor polgármester: 

II. Az írásos előterjesztés megküldésre került, szóbeli kiegészítésként ismerteti az 

önkormányzat összevont mérlegét, költségvetési kapcsolatait, pénzeszköz állományának 

összetételét, valamint a 2014. évben elnyert és megvalósult pályázatok eredményeit.  

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 

Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról 
 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

11. Igazgatási szünet elrendelése a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban 

       Előterjesztő: dr. Verbói Mária 
 

Beszkid Andor polgármester: 

Az írásos előterjesztés megküldésre került, szóbeli kiegészítés nincs. Megkérdezi van-e 

valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

55/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az igazgatási szünet elrendeléséről szóló előterjesztést. A 

testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2015. július 6. napjától július 31. napjáig 

igazgatási szünetet rendel el a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalában. 

    

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  értelemszerűen  

Felelős:    dr. Verbói Mária jegyző 



 

Beszkid Andor polgármester: 

Szünetet rendel el. 

 

(Szünet) 

 

Beszkid Andor polgármester: 

A szünet után megállapítja, hogy a megválasztott hét képviselő-testületi tag közül 7 fő jelen 

van, így a testület határozatképes.  

 

Tekintettel arra, hogy a költségvetés módosításának megtárgyalásakor és a 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásakor a folyamatban lévő 

beruházásokat is ismertette ezeket újból nem kívánja megismételni. 

 

 

12. Egyebek 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat által alapított Bérczy Károly Díjra 

történő felterjesztési javaslat 

 

Beszkid Andor polgármester: 

A tavalyi évben is éltek kitüntetési javaslattal a megyei önkormányzat felé – néhai Vincze 

Barna személyét illetően. Javasolja, hogy az idei évben is terjesszék fel javaslatukat. 

 

(Az írásos kitüntetési javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

56/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta néhai Vincze Barna 

(3177 Rimóc, Bem apó utca) Nógrád Megye Bérczy Károly Díjra (poszthumusz) történő 

felterjesztésére vonatkozó előterjesztést. Tekintettel a Nógrád megye érdekében kifejtett több 

évtizedes tevékenységéért – a mellékelt előterjesztés szerint – a díj adományozására javasolja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügy képviseletében eljárjon, a kitüntető díj 

adományozására vonatkozó javaslattal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Beszkid Andor, polgármester 

 

 

 



 

2. Pedagógus Nap támogatása 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy a KLIK – Szécsényi Tankerületének igazgatója 

megkereste az önkormányzatot, hogy a tavalyi évhez hasonlóan – amennyiben anyagi 

lehetősége engedi, támogassa a Pedagógus Napi rendezvényüket. Javasolja, hogy az előző évi 

támogatási összeggel – 10. 000.- Ft-tal – az önkormányzat járuljon hozzá az eseményhez. 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

57/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klébersberg Intézményfenntartó 

Központ – Szécsényi Tankerülete által megrendezésre kerülő Pedagógus Napi rendezvényt 

10. 000.- Ft-tal támogatja a 2015. évi költségvetése terhére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Beszkid Andor polgármester 

 

3. Egyházzal kötött megállapodás jóváhagyása 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Elmondja, hogy Czombos József atya megkereste egy együttműködési megállapodás 

megkötése miatt, amely ahhoz szükséges, hogy az egyházközség pályázatot tudjon benyújtani 

„A figyelem alapkövei a szeretet útján – nemzedékek egymásért való tenni akarása Rimócon” 

címmel. Az együttműködési megállapodás aláírásra került mindkét fél részéről. Kéri a testület 

jóváhagyását. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

  

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

58/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rimóc Község Önkormányzat és a 

Római Katolikus Egyházközség között megkötött együttműködési megállapodást utólagosan 

jóváhagyja. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Beszkid Andor polgármester 

 

 



 

4. 100 éves a Védőnői Szolgálat 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy június 13-án ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a 

Védőnői Szolgálat. Ezzel kapcsolatban megkereste az önkormányzatot a megyei közgyűlés 

elnöke is, hogy a településeken dolgozó védőnőket tiszteljék meg az önkormányzatok egy 

köszöntés erejéig. Javasolja, hogy a jelenleg az önkormányzatnál tevékenykedő védőnőn túl, 

Rozika nénit – aki egyebekben legalább 40 évig volt a település védőnője volt – is köszöntsék 

ebből az alkalomból. 

 

Kiss János: 

Javasolja, hogy a köszöntő levelet a polgármester úron túl, ha már levelet is küldött a megyei 

elnök, ő is írja alá. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Jó gondolatnak tartja. Elkészítik a levelet és megkeresik Skuczi Nándort az aláírás végett. 

 

5. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Ismerteti a Társulási Megállapodás módosításának indokait. (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, javaslata, 

hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

59/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

 

1. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú módosítását 

megtárgyalta, és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza 

a polgármestert a Társulási Megállapodás 6. számú módosításának és az ahhoz csatolt 

egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Beszkid Andor, polgármester 

 

2. A Képviselő-testület – a törvényi kereteket figyelembe véve – a települési szilárd-

hulladékkezelési önkormányzati hatáskörök közül a hatályos Társulási Megállapodás 

6. pontjában foglaltakon túl a Társulásra ruházza át a Projekt sikeres megvalósítása 

érdekében az alábbi hatásköreit:  

 



A Társulási Megállapodásban megjelöltek szerint a KEOP pályázat II. keretében 

megvalósított Projekt II. eszközeinek üzemeltetése a Társulási Megállapodás 6. 

pontjának j-k.) pontok alapján kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval kötött külön 

szerződés alapján, a Társulási Megállapodás 6. pontjában megjelölt feladatkörök 

ellátása során a komplex hulladékgazdálkodási rendszer működtetése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Beszkid Andor, polgármester 

 

3. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről a munkaszervezeti feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalát – jelen határozat megküldésével – legkésőbb 2015. június 12-

ig értesítse. 

 

Határidő: 2015. június 12. 

Felelős: Beszkid Andor, polgármester 

 

 

6. Ingatlan felajánlások 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az áprilisi döntésnek megfelelően a Rimóc, Széchenyi út 1. 

szám alatti 423/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni viszonya leellenőrzésre került a földhivatali 

ingatlan-nyilvántartás alapján. Medgyesi Máté tulajdonos 6/24-ed arányban, így realizálódhat 

a 40/2015. (IV. 16.) önkormányzati határozat 2. pontja, miszerint az önkormányzat 300.000.- 

Ft értékben megvásárolja a tulajdoni részt. 

 

Újabb ingatlan vásárlására vonatkozó ajánlatról informálja a képviselőket. Az FHB 

Ingatlanlízing Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.) felajánlotta az önkormányzatnak megvételre 

a Rimóc, Varsányi utca 54. szám alatti ingatlant. Telefonon történt egyeztetést követően 1,6-

1,7 M Ft közötti összeget kér a bank. Megkérdezi van-e valakinek javaslata, észrevétele, 

hozzászólása. 

 

Beszkid János: 

Meglátása szerint 1 M Ft-ért kell „megkínálni” a banknak. Egyébként az a véleménye, hogy a 

Varsányi úti Vendégház kiszolgáló helyiségének tökéletesen meg tudna felelni. Parkolót 

lehetne kialakítani az udvarában, esetleg mosodát, étkezési lehetőséget az épületben. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Tárgyalni fog a vételárról a bankkal, 1.200.000.- Ft összeg erejéig kéri, a testület 

felhatalmazását.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, 

melyet a Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal elfogadott és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 



Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

60/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

1. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az FHB Ingatlanlízing 

Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.) által megvételre felajánlott Rimóc, Varsányi út 54. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó javaslatot. 

 

2. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást folytasson az ingatlan 

megvételére vonatkozóan maximum 1.200.000.- Ft összeghatárig. 

 

Határidő: 2015. augusztus 1. 

Felelős: Beszkid Andor polgármester 

 

7. VGÜ Nonprofit Kft. veszteség megosztására vonatkozó tájékoztatás 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a 

továbbiakban: Társulás) elnöke azzal a javaslattal élt a társulási ülésen, hogy a VGÜ 

Nonprofit Kft.- nél keletkezett veszteség megosztására a településekről elszállított hulladék 

arányában kerülne sor. Ezt azért nem látja jogszerű eljárásnak, mert a Társulásnak 

mindösszesen 1 %-os tulajdonrésze van a VGÜ Nonprofit Kft.-ben, 99 %-os tulajdonnal 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik. Vagyis a veszteség 

megosztására is csak ezen arányszámok alapján kerülhetne sor. A társulási ülésen sem 

fogadták el elnök úr javaslatát. Jelenleg a testület még nincs döntési helyzetben/kényszerben, 

a fejleményekről tájékoztatni fogja a képviselőket. 

 

8.  Ügyvédi emlékeztető 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Elmondja, hogy a Rimóc 023 hrsz. külterületi úttal kapcsolatban bírósági eljárás van 

folyamatban. Visszautal a testület által már ismert tényekre. Az elmúlt héten érkezett egy 

ügyvédi emlékeztető, mely a dr. Deák Sándor ügyvéd úr irodájában készült. A Joó Károly és 

Joó Arthur előadta, hogy amennyiben az önkormányzat 1.500.000.- Ft összeggel kártalanítaná 

őket, minden további igényüktől eltekintenének. Nem javasolja az összeg kifizetését, mivel az 

önkormányzat – véleménye szerint – nem felelős és vétlen a kialakult helyzetért. A ügy 

fejleményeiről tájékoztatni fogja a testületet. 

 

9. Pályázati lehetőségek 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Négy pályázati lehetőség benyújtásáról lenne célszerű döntenie a testületnek. Az egyik az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében 

kerülne benyújtásra és az István király útja melletti járda felújítását szolgálná. 

Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, javaslata, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal elfogadott és a következő határozatot 

hozza: 

 



Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

61/2015. (V. 28) önkormányzati határozata 

 

1. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a helyi 

önkormányzatokért-, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által kiírt, 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű 

pályázatot megismerte és dönt arról, hogy pályázatot nyújt be az István király útja járda 

felújításra a Pályázati Kiírásban szereplő feltételek szerint. 

 

2. A testület a szükséges 15 %-os saját erőt, maximum 2. 500. 000- Ft -ot a 2015. évi 

költésvetése terhére biztosítja. 

  

3. A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat 

benyújtására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Beszkid Andor, polgármester 

 

 

Beszkid Andor polgármester: 

A másik pályázati lehetőség szintén az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására került kiírásra és a Rimóci Nyulacska Óvoda felújítása, külső szigetelése és 

nyílászáró cseréjére vonatkozna. 

Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, javaslata, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

62/2015. (V. 28) önkormányzati határozata 

 

1. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a helyi 

önkormányzatokért-, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által kiírt, 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű 

pályázatot megismerte és dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Rimóci Nyulacska Óvoda 

felújítására, külső szigetelésére és nyílászárok cseréjére a Pályázati Kiírásban szereplő 

feltételek szerint. 

 

2. A testület a szükséges saját erőt, maximum 4.200.000.- Ft-ot a 2015. évi költésvetése 

terhére biztosítja. 

  

3. A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat 

benyújtására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Beszkid Andor, polgármester 

 

 



Beszkid Andor polgármester: 

A harmadik pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, a gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támogatására nyújtanánk be, a Rimóci Nyulacska Óvodában egy 

befejező konyha kialakítására. 

Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, javaslata, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

63/2015. (V. 28) önkormányzati határozata 

 

1. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 

Nemzetgazdasági Miniszter által kiírt, „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására” megnevezésű pályázatot megismerte és dönt arról, hogy azt a Pályázati 

Kiírásban szereplő feltételek szerint benyújtja. 

2. A testület a szükséges 5 %-os saját erőt, maximum 3. 000. 000- Ft -ot a 2015. évi 

költésvetése terhére biztosítja.  

3. A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat 

benyújtására. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Beszkid Andor, polgármester 

 

 

10. Invitel Távközlési Zrt. részvényvásárlási szándék 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Az elmúlt héten érkezett egy megkeresés az Invitel Távközlési Zrt.- től, melyben az 

önkormányzat tulajdonában lévő részvények megvásárlását ajánlották fel névértéken és 

egyszeri 100.000.- Ft vételár ellenében. Javaslata, hogy a részvények ne kerüljenek eladásra. 

Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, javaslata, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

64/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

Invitel részvényeket a Magyar Telecom B.V. részére nem kívánja eladni, továbbra is 

részvényes kíván maradni. 

 

 

 



A testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 

 

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős: Beszkid Andor polgármester 

 

 

11. EGTC megalakulása 

 

Beszkid Andor polgármester: 

2015. május 21-én Ludányhalásziban a járási polgármesterek tartottak egy megbeszélést. Az 

Európai Unió jelentős anyagi forrásokat biztosít a határon átnyúló együttműködések, 

programok, pályázatok megvalósításához. Annak érdekében, hogy térségünk is hozzá tudjon 

jutni ezekhez a támogatásokhoz célszerű lenne létrehozni egy EGTC-t (European Grouping of 

Territorial Cooperatoin). A létrehozáshoz szükséges önerő Rimóc Község Önkormányzatára 

vetítve 170. 185.- Ft. Kéri a testület támogatását. Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, 

javaslata, hozzászólása. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

65/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

1. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

miszerint csatlakozni kíván a Szécsényi járásban megalakuló, a határon átnyúló 

együttműködés biztosítása érdekében létrejövő European Grouping of Territorial 

Cooperation-hoz (EGTC). 

 

2. Az EGTC megalakításához szükséges – Rimóc Község Önkormányzatára eső – 

költségekhez a képviselő-testület a 2015. évi költésvetése terhére 170.185.- Ft-ot 

biztosít. 

 

3. A testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza a csatlakozáshoz kapcsolódó dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Beszkid Andor polgármester 

 

 

12. Önkormányzati utak felújítása 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Balassi Bálint út, Kossuth Lajos út és Hársfa út 

felújítására három gazdasági szereplőtől érkezett árajánlat. Az Előkészítő és Bíráló Bizottság 

az ajánlatokat felbontotta. Mindhárom ajánlat mindenben megfelelt az ajánlattételi eljárásban 

előírt gazdasági, pénzügyi, valamint műszaki és szakmai minimumkövetelményeknek. 

Ismerteti az ajánlatokat, valamint az Előkészítő és Bíráló Bizottság javaslatát a „Rimóc 

községi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 

Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, javaslata, hozzászólása. 



 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot, melyet a 

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

 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

66/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata 

 

1. A „Rimóc községi utak felújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás során érvényes 

ajánlatot nyújtott be: 

- a MASTER RIDE Kft. (3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711 hrsz.) 

- a DYNAMIC ÚT Kft. (3300 Eger, Kistályai út 18.) 

- HE-DO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.) 

 

2. A „Rimóc községi utak felújítása” tárgyú, a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési 

eljárás eredményes. 

 

3. Az eljárás nyertes ajánlattevője a legalacsonyabb összeget adó HE-DO Kft. (3261 

Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.) 

 

4. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 17.855.325.- Ft + ÁFA összegben 

kerül megkötésre. 

 

5. A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Beszkid Andor polgármester 

 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Megkérdezi van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója, közlendője. 

 

Beszkid János: 

Az óvodánál elkészült csatorna nagyon jól sikerült, egyetlen egy szépséghibája van, hogy az 

átvágott járdák balesetveszélyesek, célszerű lenne kijavítani azokat. 

Javasolja, hogy azok a személyek és gazdasági társaságok, akiknek az önkormányzat felé 

adótartozása van – hasonlóan a NAV-hoz – kerüljenek nyilvánosságra pl. a helyi újságban. 

 

dr. László Tünde: 

Javasolja, hogy a nyilvánosságra hozatal előtt egy újabb felszólító levél kerüljön kipostázásra, 

melyben a fizetési kötelezettségre való felhíváson túl tájékoztassák az adótartozót a 

nyilvánosságra hozatali szándékról is. 

 

Beszkid János: 

Javasolja, hogy Mátraverebély – Szentkúton, illetve valamelyik fürdőhelyen ingatlant kellene 

vásárolnia az önkormányzatnak. 

 

 



Kiss János: 

Képviselő társa javaslatához indítványozza, hogy „téglajegyet” lehetne árusítani az ingatlan 

vásárláshoz, melyet később le lehetne nyaralni. 

 

Déska Szabolcs: 

A Gyermekháznál a wifit kódolni vagy délutánonként ki kellene kapcsolni, mert a 

szomszédból jelezték, hogy éjszakánként és hétvégén hangoskodnak ott a fiatalok. 

Másik kérdése lenne, hogy a nyári szünetben az óvodás korú gyermekek elhelyezését meg 

tudja-e oldani a Gyermekház? 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Természetesen feltéve, hogy a szülők rendelkeznek munkahellyel. 

 

Déska Szabolcs: 

Idős emberek kérdeztetik, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevőket lehet-e munkára kérni, 

illetve igénybe venni házkörüli teendőkre. Továbbá a saját ingatlanával kapcsolatban tesz fel 

kérdést polgármester úrnak. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Az első felvetésre – munkaidő után lehet. A személyes kérdést megválaszolta. 

 

Vincze Attila: 

A Temető utcában az elmúlt napok esőzésekor már az úton keresztül folyt a víz. Gépi 

munkával lehetne a problémát orvosolni. A Kamarás Zoltán házánál is problémát jelent esőzés 

alkalmával a vízelvezetés. 

Mivel más hozzászólás, felvetés nem volt a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 

23.50 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

  Beszkid Andor      dr. Verbói Mária 

  polgármester                          jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

   Beszkid János                                                           Vincze Attila   

    képviselő                                              képviselő 


