
      

Rimóc Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

( 2013. február 14. )

1



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én, 
              18.00 órakor  megtartott üléséről.

Jelen vannak: Beszkid Andor polgármester, 
Juhász Vincéné, alpolgármester, 
Beszkid János képviselő,
Golopi Károly képviselő,
Jusztin Péter Albertné, képviselő,
Kiss János, képviselő,
Vincze Attila képviselő 

Tanácskozási joggal.  Dr. Verbói Mária jegyző, 

Jusztin Istvánné jegyzőkönyvvezető

Beszkid Andor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti
ív alapján megállapítja,  hogy a megválasztott hat képviselőből mindenki jelen van, ezért a
tanácskozás határozatképes. 

Előterjeszti napirendi javaslatát:

1. Rimóc Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetés tervezete
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

2. Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 évi munkaterve
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

3. A szemétszállítási díj megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
    Előerjesztő: Beszkid Andor polgármester

4. Aktuális kérdések, egyebek
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

 
5. Egyéni kérelmek

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet, más javaslat megtétele nélkül egyhangú 
szavazattal elfogadja.

A  polgármester  javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére:  Golopi  Károly  és
Vincze Attila képviselők.
Jegyzőkönyvvezetőnek  Jusztin  Istvánnét  a  Rimóci  Közös  Önkormányzati  Hivatal
köztisztviselőjét javasolja.
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A  képviselőtestület  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  és  a  jegyzőkönyvvezető  személyére  tett
javaslatot egyhangú szavazattal elfogadja.

Napirendek tárgyalása előtt  Beszkid Andor polgármester  beszámol a két ülés között  eltelt
időszak fontosabb eseményeiről.
1.)   A  február  10-én  megtartott  idősek  farsangja  jól  sikerült,  sok  résztvevővel  zajlott,
színvonalas előadást élvezhettek az idős emberek, az előadókat és a szervezőket elismerés
illeti.
2.) Az Ifjusági Egyesület jótékonysági bálja szintén színvonalas és igen eredményes volt.
3.)  Tájékoztatja  a testületet,  a  januárban megjelent   /2013 (I.)  számú kormányrendeletről,
amely  a  Rimóc-  Nógrádsipek  községeken  keresztül  menő  Körtvélyes  patakra  irányoz  elő
záportározó építését.  A beruházással kapcsolatosan most van folyamatban a 04-es és 0111
hrsz-ú vízfolyás tulajdonjogának rendezése.
4.)  A  szennyvíztisztító  telep  beruházásával  kapcsolatos  közbeszerzési  eljárás  jövő  héten
kiírásra kerül, a társulási ülést február 21-ére tervezik.

Napirendek tárgyalása

1. Rimóc Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetés tervezete
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester kiegészítésként  elmondja, hogy 2013-tól új támogatási forma a feladatlapú
támogatás  melyet  az  önkormányzat  kötelező  feladatainak  ellátására  biztosít  az  állam.  Az
adósság konszolidációs eljárás során a hitelek kiváltása megtörtén. Az ÖNHIKI-re benyújtott
pályázat sikeres volt az elmúlt évben. Ettől az évtől költségvetési rendelet csak úgy fogadható
el, ha egyensúlyban van a kiadás és a bevétel oldala, de az egyensúly megtartása érdekében
hitel nem tervezhető. Ha az egyensúly hitel tervezése nélkül nem biztosítható, annak pénz
visszatartási, vagy megvonási következménye is lehet.  A tegnapi napon Gödöllőn voltak a
polgármesterek  egy  tájékoztatón,  ahol  elhangzott,  hogy az  önkormányzatok  működéséhez
szükséges  pénz  a  költségvetési  törvényben  biztosított.  Az önkormányzat  költségvetésének
beterjesztési határidejét törvény határozza meg, majd a beterjesztést követően 30 napon belül
kell eljuttatni az elfogadott költségvetés adatait a Magyar Államkincstárhoz. Javasolja, hogy
most  csak  a  beterjesztésre  kerüljön  sor  és  az  elfogadásáról  a  testület  a  következő  ülésén
döntsön. 
A költségvetés tervezete alaposan átgondolt és jól megtervezett, amely a pénzügyes munkáját
dicséri. Mint a számokból látható ebben az évben is terveztek épületek felújítására, amelyek
természetesen  pályázatok  útján  valósulhatnának  meg.  A  kiadások  döntő  többségét  az
önkormányzat fenntartásába tartozó költségvetési szervek támogatása, a közalkalmazottak és
köztisztviselők  bérezése,  szolgáltatások  vásárlása,  a  szociális  célú  kiadások  és  a
közfoglalkoztatás bére és anyagbeszerzése teszi ki.
A Gondozási központ hiánya a bevételeihez képest előre láthatólag 5,6 millió Ft lesz. A közös
hivatal finanszírozása Rimóc esetében kb. 24.656 e Ft.

Hozzászólások:

Vincze Attila véleménye szerint a gazdálkodáshoz a testület tagjai nem igazán értenek, inkább
a szakemberek látják át az egész költségvetést.
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Beszkid János  úgy gondolta, hogy a rendszer majd egyszerűbb lesz, átláthatóbb, de úgy érzi
ez egyre bonyolultabb és átláthatatlanabb. Támogatja a döntés elnapolását.

Golopi Károly véleménye szerint az önkormányzatunk jól gazdálkodott az elmúlt években, de
ez a takarékos gazdálkodás sok lemondással is járt. Azok akik felelősségteljesen gazdálkodtak
és még fejlődött a településük is, miért nem kapnak elismerést anyagi források tekintetében? 

A  képviselő-testület a 2013 évre szóló költségvetés elfogadását következő ülésére elnapolta.

2. Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 évi munkaterve
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

           ( A tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

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

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

14/2013. (II.14) határozata

A Képviselő- testület a  2013. évi Munkatervét és rendezvény
tervét megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadja.

3. A szemétszállítási díj megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
    Előerjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester emlékezteti a képviselő-testületet arra, hogy 2012. december 27-én rendelet-
ben meghatározta a 2013. évi lakossági szilárd hulladékgyűjtés díjait. Ennek alapján a Rimóci
Újság januári számában megjelentek ezek a díjak.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 2013. január 1-i hatálybalépésével megszűnt
az önkormányzatok szemétszállítási díj megállapítási jogköre. Ezért szükséges az, hogy a kép-
viselő-testület hatályon kívül helyezze a szemétszállítási díj megállapítására vonatkozó dönté-
sét.

A Képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester előterjesztését és egyhangú – 7 igen –
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
 Képviselőtestületének 

1/2013. (II.14.) rendelete 

a közterület tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 

13/2003. (XI.1.) rendelet módosításáról

( A rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 
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4. Egyebek
a) Egészségügyi szakellátás működtetése.

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az iskolák állam általi működtetését
követően  az  egészségügyi  szakellátási  kötelezettség  –  járóbeteg  szakellátás  üzemeltetését
május 1-től az állam veszi át.
Természetese kivétel képez, ha az önkormányzat úgy dönt, hogy április 30-a után is ellátja ezt
a feladatot. Február 15-ig erről dönteni kell, és tájékoztatni az önkormányzat döntéséről az
EMMI-t, hogy április 30-a után az önkormányzat el kívánja-e látni ezt a feladatot. Kistérségi
ülésen  felvetődött,  hogy  Szécsénynek,  mint  az  Egészségügyi  Centrum  többségi
tulajdonosának, mi a szándéka. Az a választ kapták, hogy működtetni akarják, annak ellenére,
hogy az intézmény jelentős veszteséget termel. 
A társulás többi önkormányzatának vezetői úgy vélik, nem szabad vállalni a tovább működ-
tetést, át kell engedni az államnak ezt a feladatot.

Hozzászólások

Beszkid János egyetért azzal, hogy az állam működtesse tovább az intézményt.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

15/2013 (II.14.) határozata

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  az  egészségügyről  szóló
1997.  évi  CLIV  törvény  244/D  §-ában  foglaltak  alapján  a
járóbeteg-szakellátások  és  a  ahhoz  kapcsolódó  önkormányzati
vagyon állam általi átvételéről szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy a Szécsény és Térsége
Egészségügyi  Centrumban  folyó  járó-beteg  –szakellátási
feladatok működtetését 2013. április 30-át követően nem kívánja
ellátni.

A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről
az  Emberi  Erőforrások Minisztériuma  Egészségügyért  Felelős
Államtitkárságát értesítse.

Határidő: 2013. február 15. 
Felelős:  Beszkid Andor polgármester

b) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester   ismerteti  az  önkormányzat  közép-  és  hosszú  távú  vagyongazdálkodási  tervét.  A
középtávú terv  a meglévő, kötelező önkormányzati  feladatok ellátását szolgáló épületek (pl:
óvoda, idősek otthona, polgármesteri hivatal,) üzemeltetési költségeinek csökkentése, energia
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megtakarítást eredményező felújítási munkák elvégzését irányozza elő – elsősorban pályázati
források igénybe vételével. Előírja a feladat ellátáshoz nem szükséges önkormányzati vagyon
-  építési telkek – értékesítési vagy bérbe adási lehetőségét, illetve az önkormányzati vagyon-
tárgyak  vállalkozási  tevékenység  során  történő  felhasználást,  abban  az  esetben  ha  az  a
kötelező feladatok ellátást nem veszélyezteti.

A  hosszú  távú  vagyongazdálkodási  terv  célkitűzése  az  önkormányzat  számára  kedvező,
vagyongyarapodást eredményező pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 
A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadások csökkentése mellett szem előtt 
kell tartani a vagyon megőrzés elvét. A piaci helyzet ismeretében rendszeresen felül kell vizs-
gálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.

A  vagyonhasznosítás  bevételeit  minél  nagyobb  arányban  a  vagyontárgyak  megóvására,
megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.

A képviselő-testület egyetért  a polgármesteri előterjesztéssel és egyhangú – 7 igen - szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

16/2013 (II.14.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat  vagyon-
gazdálkodási tervéről szóló előterjesztést. 

Az önkormányzat  közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét 
a melléklet szerint elfogadja.

c) Ingatlan felajánlás
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester elmondja, hogy a mai napon emailban ingatlan felajánlás érkezett Szabó –től, aki a
tulajdonos társai nevében is felajánlja az önkormányzatnak megvételre a Rimóc,  Ady E. út 10, és
Hársfa út 4 szám alatti ingatlanokat. Az Ady Endre út 10 szám alatti, 297-es hrsz-ú ingatlan vételárát
1.900.000.-  Ft-ban,  a  Hársfa  út  4  szám  alatti  4-es  hrsz-ú  ingatlan  vételárát  pedig  900.000.-  Ft
határozták meg.

Hozzászólások:

Kiss János véleménye szerint lehetne értékesíteni kettő meglévő ingatlant, amelyek árából az egyik
ingatlant megvennének és felújítanák. Az Ady Endre úti  ingatlan jó lenne, de a felújítása biztosan
nagyon sokba kerülne.

Vincze Attila véleménye szerint előbb meg kell nézni az ingatlanokat, milyen állapotban vannak és
érnek-e annyit amennyit kérnek érte, addig viszont ne foglaljanak állást.

Beszkid Andor polgármester javasolja, hogy nézzék meg az ingatlanok állapotát és azután döntsenek
az ajánlatról.

Kiss  János egyetért  a  megtekintéssel,  de  csak  akkor  vegyék  meg,  ha  találnak  lehetőséget  a
befektetésre.
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A képviselő-testület a egyhangú – 7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

16/2013 (II.14.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta az ingatlan felajánlásról szóló 
előterjesztést és a felajánlott ingatlanok megvásárlásáról
a döntés meghozatalát az ingatlanok állapotának felméréséig
elnapolja.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Képviselő-testület

d) Rendezési terv módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester elmondja, hogy a rendezési terve módosítását végző ARCHITECHTON ÉPÍTÉSZ Kft
képviselője a tervezési szerződés ismételt módosítását kéri. A szerződés-módosítás a tervezés közbeni
jogszabályi  változás  miatt  vált  szükségessé.  A  vázlati  tervek  módosítása  szükséges  az  új
jogszabálynak megfelelően. A többletköltség 190.000.- Ft + 27 %-os ÁFA, összesen: 241.300.- Ft,
lenne, de így már  a rendezési  terv módosítására újabb 10 évig nem lenne szükség,  amennyiben a
módosítás végrehajtásra kerül.

A polgármester javasolja a változások átvezetését, hiszen így hosszú ideig nem kell nyúlni a rendezési
tervhez. Még egy érv a döntéshez, mivel már fizettünk a tervezőnek érdemes lenne befejezni ezt a
munkát, ne maradjon félbe. 

A képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és egyhangú – 7 igen - szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

17/2013 (II.14.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta az ARCHITECHTON ÉPÍTÉSZ 
Kft-vel kötött tervezési szerződés módosításáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület a szerződés módosítással egyetért, a tervezési
díj emelését 190.000.- Ft + 27% ÁFA = 241.300.- Ft összegben el-
fogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
Intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. május 31
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

e.) Volán buszok által okozott károk
     Előterjesztő: Beszkid János képviselő
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Beszkid  János  elmondja,  hogy   Herczeg  József  háza  előtt  a  Balassi  úton  a  hidat  meg  kell
hosszabbítani, mivel az arra közlekedő Volán busz már teljesen tönkre tette. A helyreállításra szükség
van, kéri az intézkedést a javítás ügyében, valamint abban az ügyben is, hogy az autóbuszok parkolása
a Bem úton kijelölt helyen történjen.

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

Rimóc Község Önkormányzata
 Képviselő-testületének

18/2013 (II.14.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóc, Balassi út 39 szám előtti 
híd helyreállításáról szóló előterjesztést és megbízza a Polgármestert, 
hogy a Volán autóbusz által okozott kár helyreállításáról intézkedjék.

Határidő: 2013. május 31
Felelős:  Beszkid Andor polgármester

Rimóc Község Önkormányzata
 Képviselő-testületének

19/2013 (II.14.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Volán autóbuszok parkolásának 
megoldásáról szóló javaslatot és megbízza a Polgármestert, hogy a 
Nógrád Volán számára kijelölt parkolási hely kialakításáról és a 
társaság értesítésről gondoskodjék.

Határidő: 2013. május 1
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

f.) Start mezőgazdasági programmal kapcsolatos nyilatkozat
     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester  tájékoztatásul  elmondja,  hogy start  mezőgazdasági  program megvalósítása  önként
feladatként kell, hogy történjen. Erről a testület döntése szükséges, mivel ezt a pályázathoz csatolni
szükséges.

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

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

20/2013 (II.14.)határozata

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  start  mezőgazdasági
mintaprogram  keretében  2013  évben  tervezett  foglalkoztatásról
szóló előterjesztést
 
A Képviselő-testület önként vállalt önkormányzati feladat-
ként  vállalja  a  2013  évi  start  mezőgazdasági  mintaprogram
lebonyolítását.
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A Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a mezőgazdasági
mintaprogram lebonyolítása  érdekében a  szükséges  intézkedések
megtételére. 

Határidő: felhívás szerinti
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

g.) Pályázat beadása
     Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról,  hogy a Nemzeti  Kulturális Alap Kulturális
Fesztiválok Kollégiuma  3707 kódszámú altémában  pályázatot írt ki. A pályázat anyaga elkészült.
Címe:  Piros  Csizmák  Fesztiválja  –  A néptánc  ünnepe.  A pályázat  teljes  költsége  5.749.000.-  Ft,
melyből a saját erő 1.319.800.- Ft, a pályázni kívánt összeg: 4.319.200.- Ft. 
Javasolja a pályázat benyújtását.

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

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

21/2013 (II.14) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Nemzeti Kulturális Alap Kulturális
Fesztiválok  Kollégiuma  által   3707  kódszámú  altémában   kiírt
pályázatáról szóló előterjesztést.

A  Képviselő-testület  úgy  határoz,  hogy  Nemzeti  Kulturális  Alap
Kulturális  Fesztiválok Kollégiuma által   3707 kódszámú altémában
kiírt pályázati támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújt be.

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 
Rimóc rendezvénytér 

A pályázat megnevezése: „Piros Csizmák  Fesztiválja – A néptánc
ünnepe”

A pályázati konstrukció száma:3707 –es altéma

A tervezett beruházás  költsége:
                                                                 

Megnevezés Adatok forintban
A beruházás összes költsége 5.749.000
A  beruházás  támogatás
szempontjából  elismerhető
költsége

5.749.000

- ebből saját forrás: 1.319.800 
- támogatási igény: 4.319.200
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A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges saját forrás
összegét a 2013 évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

A  Képviselő-testület  ezt  követően  hatósági  ügyeket  tárgyal,  ezért  zárt  ülésen  folytatja
munkáját.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

           Beszkid Andor Dr. Verbói Mária 
            polgármester        jegyző

PH.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

     Golopi Károly Vincze Attila
      képviselő                      képviselő
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