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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-én 18.00 

órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   Beszkid Andor     polgármester 

   Beszkid János   alpolgármester 

   Burik-Vincze Ágota   képviselő 

   Déska Szabolcs    képviselő 

 Kiss János    képviselő 

 Vincze Attila    képviselő 

 

Tanácskozási joggal:  dr. László Tünde    aljegyző 

 

 

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 Burik-Vincze Ágota és Déska Szabolcs képviselőket javasolja, 

akik személyét a testület 6 igen szavazattal elfogadott. 

 

A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok közé javasolja felvenni a következő 

napirendi pontokat, továbbá a következő módosításokat javasolja: 

5.) A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2000. (VII. 13) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

7.) Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

8.) Hatósági ügyek tárgyalása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

9.) Falunappal kapcsolatos aktualitások megbeszélése 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Mivel más javaslat nem érkezett kéri, hogy az általa tett módosításokkal együtt fogadja el a 

testület a következő napirendet: 

 

Napirend: 

 

1.)   Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásból való kilépés 

       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

2.)  Rimóc község hulladékgazdálkodásáról, és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2013. 

(XI. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 



 

3.)  Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék megállapítása 

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

4.) Rimóc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítása (I. sz. módosítás) 

 (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.) 

       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

5.)  A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2000. (VII. 13) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

7.) Egyebek 

 

Zárt ülés keretében: 

8.)  Hatósági ügyek tárgyalása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

9.)  Falunappal kapcsolatos aktualitások megbeszélése 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.)   Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásból való kilépés 

       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Ismerteti a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának a felmondásra/kilépésre vonatkozó rendelkezéseit. Ennek megfelelően a 

társulásban lévő felek a naptári év utolsó napjával – december 31. napjával – mondhatják fel a 

megállapodást. A felmondásról szóló döntést az adott önkormányzatnak a felmondási 

határnapot megelőző legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és közölni kell a gesztor 

önkormányzattal. 

Szót ejt egy a kormány elé kerülő tervezetről, melyben a gyermekjóléti központok számának 

növelése, és azok bázisán a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés integrációjának 

megvalósítása a cél; ehhez kapcsolódóan törvénymódosítások is várhatóak.  

 

(Időközben megérkezett Jusztin Péterné, így a testület 7 fővel folytatta munkáját.) 

 

 



 

Kiss János: 

Többen jelezték a társulásból való kilépési szándékukat. Mi lesz a társulással, illetve a „bent 

maradókkal”? 

 

Déska Szabolcs: 

Tudomása szerint még senki nem jelezte a társulásból való kilépési szándékát. 

 

Beszkid János: 

A társulások nyilvánvalóan a feladatok eredményes ellátásán túl a költségek hatékony 

kihasználása miatt jöttek létre. A társulásokból való kilépési szándékok és a tényleges 

kilépések „zavart” jeleznek a rendszerben. Javasolja akként döntsenek, ami a település 

szempontjából hosszútávon a legmegfelelőbb eredményt hozza. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Több polgármester kollégájával is beszélt, akiktől az az információja, miszerint a testületi 

üléseken napirenden van a társulásból való kilépésnek a szándéka. Természetesen, ha a 

kormány törvény erejénél fogva kívánja szabályozni a gyermekjóléti szolgáltatás és 

családsegítés intézményét a társulásnak el kell számolnia a vagyonnal az egyes tagok felé.  

 

Mivel több 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 

67/2015. (VI. 24.) önkormányzati határozata 

 

 

1. A képviselő-testület megtárgyalta a Szécsény Térsége Humánszolgáltató 

Intézményfenntartó Társulásból való kiválással kapcsolatos előterjesztést és úgy határoz, 

hogy a Társulási Megállapodás 17.1. pontja értelmében a társulásból 2015. december 31. 

napjával kiválik.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 17.1. pontja alapján a 

társulási tanácsot a döntésről tájékoztassa.  

 

Határidő:  2015. június 30. 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

Rimóc, 2015. június 24. 

 

 

   Beszkid Andor    dr. Verbói Mária 

    polgármester       jegyző 

  

 

 

 



2.) Rimóc község hulladékgazdálkodásáról, és a közterületek tisztántartásáról szóló 

19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

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

Kiss János: 

Javasolja, hogy 3 különböző színű címke kerüljön a kukákra, ezzel is jelezve kinek jár 

kedvezmény. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

A szolgáltató a magánszemélyekkel kötött megállapodás alapján szállít és számláz, az 

önkormányzat esetleg javasolhatja a szolgáltatónak képviselő úr felvetését.  

 

Mivel több hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-

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

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

 

Rimóc község hulladékgazdálkodásáról, és a közterületek tisztántartásáról szóló 

19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

3.)  Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék megállapítása 

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

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

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 

68/2015. (VI. 24.) önkormányzati határozata 

 

A képviselő-testület megtárgyalta a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra 

vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

1. A Rimóci Nyulacska Óvoda vezetőjének a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

16. § (8) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 



alapján a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10 %-ban 

állapítja meg. 

 

2. A Rimóci Nyulacska Óvoda pedagógusai, illetve a nevelési munkát segítő 

alkalmazottai részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék 

személyenkénti 10 %- os mértékére 2015. május 1 napjától biztosít fedezetet, az 

intézmény elfogadott költségvetése terhére. 

 

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

 

Határidő:  értelemszerűen  

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

Rimóc, 2015. június 24. 

 

   Beszkid Andor    dr. Verbói Mária 

    polgármester       jegyző 

  

4.) Rimóc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítása (I. sz. módosítás) 

       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

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

Mivel hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-

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

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

 

Rimóc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítására (I. sz. módosítás) 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

5.)  A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2000. (VII. 13) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Javaslattal él arra vonatkozóan, hogy azok a személyek, akik az önkormányzat fenntartásában 

működő intézményékben, vagy az önkormányzat által létrehozott társulásban hosszú időn 

keresztül kiemelkedő munkát végeznek tárgyi elismerésben is részesüljenek. A gondolat 

annak okán fogalmazódott meg, hogy Jusztin Istvánné, aki az önkormányzatnál dolgozik 28 

éve a nyáron nyugállományba fog vonulni. Kéri a képviselők véleményét javaslatait. 

 

(Hosszas tanácskozást követően többféle javaslat is megfogalmazódott, melyek közül a 

testület a rendeletben foglaltakat támogatja.) 



 

Beszkid Andor polgármester: 

Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – 

szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2000. (VII. 13.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

Beszkid Andor polgármester: 

A februárban megalkotásra kerülő szociális rendeletben gyógyszertámogatást állapít meg a 

jegyző a rendeletben foglaltaknak megfelelően. A rendelet figyelembe veszi az egy főre jutó 

nettó havi jövedelmet, illetve azt, hogy a havi rendszeres gyógyszerköltség meghaladja-e a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-át. Ugyanakkor nem veszi 

figyelembe a tényleges gyógyszerköltséget, ami nagyon sokszor a kérelmező személy 

jövedelmének harmada. Javasolja kiegészíteni a rendelet 11. § (1) bekezdését a következővel: 

 „(1) …., akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem – csökkentve az érintett 

részére előírt gyógyszerek havi költségével – nem haladhatja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének….” 
Kérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása.  

Mivel hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-

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

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

7.) Egyebek 

 

1. Tájékoztatás „Nyári diákmunkáról” 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 

legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2015. július 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakra 

támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói 



jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatáshoz. Az önkormányzat 

mindkét hónapra 10-10 fős igényét jelentette be a járási hivatali foglalkoztatási osztályára. 

Bízunk a pozitív elbírálásban. 

 

2. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás 

 

Beszkid Andor polgármester: 

1. A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0420 számú, „A rimóci Sportcsarnok épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával” tárgyú pályázat ügyében 

benyújtott kifogásunkat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elbírálásra tovább küldte a 

központi koordinációs szerv részére. Ez ad némi remény arra vonatkozóan, hogy 

tartalék listára kerülhet a pályázat. 

2. A KEOP-2014-4.10.0/N számú, „A napelemes rendszer telepítése Rimóc településen” 

tárgyú pályázattal kapcsolatban a napelemeket leszállították, melyeket augusztus 31-ig 

fel fogják szerelni a Gyerekházra, az IKSZT-re, a Sportcsarnokra, a Gondozási 

Központra és az önkormányzat épületére. 

3. A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0067 számú, „Közvilágítás korszerűsítése” tárgyú 

pályázattal kapcsolatban a lámpatestek június 29-ig felszerelésre kerülnek. A fő 

utakon 36 Wattos, a mellékutakon 24 Wattos izzók világítanak. 

 

3. Gondozási Központba páraelszívó vásárlás 

 

Beszkid Andor polgármester: 

A Gondozási Központ konyhájában lévő sütők fölött található elszívó ernyőkre árajánlatot 

kértünk és kaptunk. Ezeket ismerteti. 

Célszerű lenne egy komplett ajánlatot kérni nemcsak az elszívó ernyőkre, hanem az ehhez 

kapcsolódó légtechnikai berendezések kialakítására is. 

Kérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása.  

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 

69/2015. (VI. 24.) önkormányzati határozata 

 

1. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrádmegyeri Virágsziget 

Szociális Központ Rimóci Gondozási Központ Telephelyen (3177 Rimóc, Petőfi út 139.) a 

konyhai elszívó ernyő beépítésének szükségességéről dönt. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy több ezzel foglalkozó cégtől kérjen komplett 

árajánlatot az elszívó ernyők és légtechnikai berendezések kialakítására. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 
 

Rimóc, 2015. június 24. 

 

   Beszkid Andor    dr. Verbói Mária 

    polgármester       jegyző 



4. Szálláshelyek megjelenítése interneten 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Több internet szolgáltató is megkeresett bennünket, hogy a Rimócon található szálláshelyeket 

az általuk üzemeltetett oldalakon meghatározott összegekért meg tudjuk jeleníteni. Jelenleg is 

fenn vannak a szálláshelyek és azt javasolja, hogy azzal a szolgáltatóval hosszabbítsuk meg a 

szerződést, akivel korábban is tettük. 

Kérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása.  

 

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 

70/2015. (VI. 24.) önkormányzati határozata 

 

 

1. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Piros Csizma 

Vendégház (3177 Rimóc, Hunyadi út 7.), valamint a Tízpengős Vendégház (3177 Rimóc, 

Varsányi út 91.) a www.magyarszallashelykereso.hu internetes oldalon 2017. december 

31-ig 20.000.- Ft+Áfa költség ellenében továbbra is megjelenjen, az oldalt üzemeltetők 

ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

 

2. A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  értelemszerű 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

Rimóc, 2015. június 24. 

 

   Beszkid Andor    dr. Verbói Mária 

    polgármester       jegyző 

 

5. Nógrád megye térképén való megjelenés 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Nógrád megye térképén lévő hirdetéseket 2 évente le szokták cserélni és megkeresték az 

önkormányzatot is, hogy kíván-e megjelenni a térképen, illetve van-e olyan cég vagy 

szolgáltatás, aki meghatározott összegért fel kíván rá kerülni. Az önkormányzat nem kíván 

élni a lehetőséggel. 

 

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.  

 

http://www.magyarszallashelykereso.hu/


6. Ingatlan felajánlások 

 

Beszkid Andor polgármester: 

1. Ismerteti a Suha Katalin Rimóc, Nemesudvar utca 20. szám alatt lakó polgár 

felajánlását. 

 Kérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása.  

 

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 

71/2015. (VI. 24.) önkormányzati határozata 

 

 

1. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Suha Katalin által megvételre 

felajánlott Rimóc, Nemesudvar utca 20. szám alatt fekvő ingatlant nem kívánja 

megvásárolni. 

 

2. A testület utasítja a polgármestert, hogy értesítse az ingatlan felajánlóját a döntésről.  

 

Határidő:  értelemszerű 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

 

Rimóc, 2015. június 24. 

 

   Beszkid Andor    dr. Verbói Mária 

    polgármester       jegyző 

  

Beszkid Andor polgármester: 

2. A másik ingatlanhoz az írásos megkeresés a testület üléséig nem érkezett meg, így a 

testület nincs döntési helyzetbe. Tájékoztatásul elmondja, hogy az István király útja 

36. szám alatti ingatlanról van szó. 

 

Ezt követően zárt ülés keretében hatósági ügyek tárgyalására került sor. 

 

A zárt ülés után nyilvános ülés keretében a következő napirend megtárgyalása történt. 

 

 

9.)  Falunappal kapcsolatos aktualitások megbeszélése 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

A Falunappal kapcsolatban hosszas megbeszélés folyt. 

 

Időközben a következő kérdés, javaslat és felvetésre került sor: 

 

 

 



Burik-Vincze Ágota: 

Bejelentési kötelezettségről hallott abban az esetben, ha magánszemély otthonában házibulit 

kíván tartani. Kérdése, hogy ez országosan kötelező vagy az önkormányzatok helyi 

rendeletben szabályozhatják. 

 

dr. László Tünde aljegyző: 

A témával kapcsolatban nincs ismerete központi döntésről, utána fog nézni. 

 

Beszkid János: 

Irányított falubejárásra tesz javaslatot, illetve a Herencsényben megrendezésre kerülő Palóc 

Búcsúhoz javasol anyagi vagy természetbeni felajánlást – meg kellene kérdezni a rendező 

önkormányzattól, hogy van-e szükségük bármire. 

 

Vincze Attila: 

Érdeklődik, hogy történ-e előre lépés a Temetőnél lévő vízelevezetés kapcsán. 

 

Beszkid Andor polgármester: 

Még nem volt alkalma az illetékeseket felkeresni, de nem felejtette el a dolgot. 

 

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

22.50/5 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  Beszkid Andor      dr. Verbói Mária 

  polgármester                          jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Burik-Vincze Ágota     Déska Szabolcs 

                    képviselő                                           képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 


