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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 10-én 18.00 
              órakor megtartott üléséről.

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

 
Távolmaradó képviselő:      Vincze Attila

Tanácskozási joggal:  Bárányné Márton Melinda (   jegyző helyettesítésre )

Meghívottak : Vincze Nikolett Kobak Egyesület elnöke 

A polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül öt fő jelen van, így a tanácskozás
határozatképes és az ülést megnyitja 18.00 perckor. Jelzi, hogy Vincze Attila képviselő úr igazoltan
van távol.
Rimóc Község Képviselő-testületének 2013. április 10-i soros ülés összehívására a hatályos vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően írásban került sor 2013. április 5-én, mellyel azonos időben a Nógrád
Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  és  Ellenőrzési  Osztályának  részére  –  a  jogszabályban
megfogalmazott kötelességnek eleget téve -. is megküldésre került. 
Beszkid Andor polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére és kéri a képviselő-testületet hogy a
meghívóban  megjelölt  napirendet    fogadja  el.   A  jegyzőkönyv  vezetésévek  megbízza  Bárányné
Márton Melindát a polgármesteri hivatal igazgatási előadóját, a jegyzőkönyv hitelesítésre pedig felkéri
Jusztin Péterné és Juhász Vincéné képviselő-testületi tagokat. 
Mivel egyebekben senki nem jelezte, hogy szólni kíván, kéri, aki az elmondottak szerint egyetért a
napirendi pontok tárgyalásával, kézfenntartással jelezze. 

A képviselő-testület  az előterjesztett napirendet valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyét   más
javaslat  megtétele  nélkül  egyhangúlag  –  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül-   6  igen  szavazattal
elfogadja.

Az ülés napirendje :

1. Előterjesztés Rimóci Község Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2004. (VIII.30. ) rendeletének
a módosítása 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

2.  Előterjesztés  Rimóci  Község  Önkormányzat  Sportfejlesztési  koncepciójáról  szóló
4/2009.IV.24.)  rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

3.  Előterjesztés Fejlesztési támogatás igénybevételére benyújtandó pályázat szükséges 
önerejének biztosításáról.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
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4. Előterjesztés Újpest Önkormányzat működtetési hozzájárulás iránti igényének ügyében.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

5.  Előterjesztés a Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi Egyesület támogatás iránti 
kérelméről.
Előerjesztő: Beszkid Andor polgármester

6.  Óvoda működtetésének ügye
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

7.  Gondozási Központ működtetésének ügye.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

8.  Egyebek

Beszkid  Andor  polgármester az  írásos  meghívóban  megjelölteknek  megfelelően  napirend  előtt
beszámol az előző képviselő-testületi ülés óta megtett intézkedésekről,  valamint a képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról a következőkben :

„Tisztelt Képviselő-testület! 
A legutóbbi munkaterv szerinti  ülésünket 2013. március 13-án tartottuk,  az azóta eltelt  időszakban
az alábbi események történtek. 
- A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság a térségben több záportározó megépítését tervezi. Az
előzetes  elképzelésekkel  és  az  elkészült  kiviteli  tervekkel  ellentétben  a  rendelkezésünkre  álló
információk  szerint  a  Rimóci  záportározó  megépítés  felfüggesztésre  került.  Rimóc  község
Önkormányzatának a  Közép-Duna Völgyi  Vízügyi  Igazgatóság.  az erre  vonatkozó tájékoztatást  az
elmúlt napokban küldte meg.
- Tájékoztatom a Képviselő-testületet hogy a Polgármesteri Hivatal munkaszervezet bővült egy fővel,
2013.  március  18-tól  Bárányné  Márton  Melinda  látja  el  az  iktatási,  hagyatéki,  gyermeknevelési,
óvodáztatási támogatás illetve egyéb igazgatási feladatokat, valamint ellátja a jegyző asszony távolléte
esetén helyettesítését.
-  Tájékoztatom a Tisztelt  képviselő-testületet,  hogy a  járóbeteg szakellátás  önkormányzati  feladat
mely  feladatellátás   kapcsán  az  előző  képviselő-testületi  ülés  óta  eltelt  időszakban  beszámoló
taggyűlésre került sor .
-  Terveink  között  szerepel,  hogy  a  Váci  Egyházmegye  Vidékfejlesztési  Irodájának  közreműködő
segítségével 20 konyhakert felszántása és az érintett családok vetőburgonyával történő ellátását tervezi
az Önkormányzat. A Váci Egyházmegye elesett népcsoportok önellátásának segítését  tűzte ki célul és
szakmai  tanácsadással,  vetésterv  elkészítésével  valamint  vetőmagok  biztosításával  támogatja  a
programban résztvevő kiskert tulajdonosokat.
-  Tájékoztatom  a  Tisztelt  képviselő-testületet  hogy  az  ÉNV.  Kft.  igazgatójának  megbízatása
visszavonásra került. A továbbiakban Máté Csaba úr látja el a Kft. igazgatói feladatait.
-  Rimóc  Község  Önkormányzat  rendezési  tervének  módosítására  vonatkozó  dokumentáció  a
Polgármesteri  hivatal  hirdetőtábláján kifüggesztésre került  az a lakosság számára megtekinthető.  A
megtekintés lehetőségéről  a település honlapján illetve a megjelent  a Rimóci újságban valamint  a
település hirdetőtábláin felhívtuk a figyelmet.  Ezen kívül a település civil szervezetinek képviselőit
külön levélben is megkerestük, a szakhatósági véleményezés folyamatban van.
-Tájékoztatom továbbá tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a 20123 március 13-i testületi üléseken hozott
határozatok végrehajtására a szükséges intézkedéseket megtettük. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem tájékoztatóm elfogadását! 
Kérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
kiegészíteni valója?” 

3



Golopi Károly képviselő: Kérdést szeretne feltenni, arra vonatkozóan, hogy a konyhakert program
kapcsán  megkeresett   vállalkozásnál  tett  látogatás  során  milyen  tapasztalatokat  szereztek  a
Polgármester Úrék ?

Beszkid Andor polgármester :
A  vetőburgonya tekintetében egy vállalkozás felajánlotta a konyhakert-program segítésére a minőségi 
vetőburgonyát. A vállalkozás elsősorban biogazdálkodással foglalkozik, több kereskedelmi hálózatnak
is szállít étkezési burgonyát. A programban résztvevők számára ingyenesen ajánlotta fel a minőségi 
vetőburgonyát.

Golopi Károly képviselő :Köszöni a választ. 

Több kérdés nem volt, a képviselő-testület a tájékoztatót  egyhangú szavazással – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta. 

Napirendek tárgyalása

1.) Előterjesztés Rimóci Község Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2004. (VIII.30. ) rendeletének
a módosítása
Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester
(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 

Beszkid Andor polgármester :

Tisztelt Képviselő társaim !

Mint azt valamennyien  az írásos előterjesztésben megkapták,  ezért  csak pár mondattal  kívánom a
kiküldött anyagot szóban kiegészíteni :
Magyarország Alaptörvényével együtt, 2012. január 1-jén lépett hatályba a nemzeti vagyonról
szóló 2011.  évi  CXCVI. törvény (továbbiakban:  Nvtv.),  mely az állami  és önkormányzati  vagyon
(együtt: nemzeti vagyon) tekintetében új szabályozást léptetett életbe. Ugyancsak 2012. január 1-jén
lépett  hatályba  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
önkormányzati  vagyonra vonatkozó része.  Az új  szabályozás  az eddigiekhez képest átalakította  az
önkormányzati vagyon, mint nemzeti vagyon elemeinek jogi kategóriáit, melyek alapján szükségessé
válik  a  jogszabályi  összhang  megteremtése  érdekében  az  önkormányzat  vagyonáról  szóló  6/2004.
(VIII. 30)  rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) megfelelő módosítása.
Az  Nvtv.  emellett  elrendeli,  hogy  a  helyi  önkormányzat  rendelete  alapján  forgalomképtelennek
minősülő  vagyonából  rendeletben  köteles  megjelölni  azokat  a  tulajdonában  álló  vagyonelemeket,
melyeket  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  nemzeti  vagyonként  forgalomképtelen
törzsvagyonnak minősít.

Az Nvtv.-ben kötelezően ebbe a vagyoni körbe soroltakon kívül egyéb vagyonelemek önkormányzati
hatáskörben történő idesorolását, annak jogi következményei miatt, nem javasolt. 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon
a jogszabály erejénél fogva elidegenítési- és (vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog
vagy szolgalom kivételével) terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll,
ami adott esetben a jövőbeli fejlesztési pályázatok esetében nehézséget jelenthet.  Ezért álláspontunk
szerint a törvényi előírásokon túlmenően a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyon körének önkormányzati rendeletben történő bővítése nem indokolt.
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Beszkid  Andor  polgármester  kéri  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  mivel  Rimóc  Község
Önkormányzat  vagyonáról  szóló  alaprendelete  2004  évben  lépett  hatályba  és  a  nagy  számú
módosítások  miatt  új  rendelet  megalkotása  vált  célszerűbbé,  hogy a  rendelet-tervezett  adja  vissza
átdolgozásra a jegyzőnek. Az átdolgozás célja hogy a rendelet a település adottságait, ingatlan és ingó
vagyonának összetételét és megoszlását, hasznosításuk módját és lehetőségeit valamint a rendelkezési
jogosultságokat részletesen szabályozza. A rendelet-tervezet módosítását  követően a soron következő
ülésén tárgyalja újra a képviselő-testület.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel hozzászóló nem jelentkezett,  szavazásra bocsátja az rendelet  következő soros ülésen történő
tárgyalására vonatkozó javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és egyhangú – 6 igen – szavazattal a napirendi
pont elnapolása mellett döntött.

2.)  Előterjesztés Rimóci Község Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciójáról szóló 
4/2009.IV.24.)  rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor  polgármester
 ( az írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként kiküldésre került , mely előterjesztés a jegyzőkönyv
melléklete )

Beszkid Andor polgármester :

Az írásos előterjesztés megküldése került,  azt  csak kiegészíteni szeretné annyiban hogy a tervezett
beruházási költségszámok realizálódtak, mivel elkészült a tényleges költségvetés, ennek megfelelően
már a tényleges és nem a tervezett költségekkel egészítették ki az előterjesztést.
Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testületének ebben az évben lehetősége nyílik   fejlesztési
támogatás igénybevételére vonatkozó pályázat benyújtására
Sikeres  pályázat  esetén,  annak  keretein  belül  a  községi  tulajdonban  álló  sportcsarnok
padlóburkolatának cseréje és akadálymentesítésére kerül sor.
A beruházás tervezett kivitelezési költség : 19.272.308.- Ft
A pályázat támogatottsága 80 %, ezáltal az Önkormányzat által biztosítandó önerő mértéke 20 %.
A  pályázat  benyújtásának  feltétele  a  Önkormányzat  Sportfejlesztési  koncepciójának  megléte  és
benyújtása valamint a saját forrás meglétének igazolásáról szóló önkormányzati határozat.

Fentiek  alapján  kérem  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  Önkormányzat  Sportfejlesztési
koncepciójáról  szóló  4/2009.(IV.24.)   rendeletének  módosítását,  mely  a  rendelet  1.  számú
mellékletének  hatályon  kívül  helyezésével  jár  támogatni  szíveskedjenek.    Kérdezi,  hogy  van-e
valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2013. (VI.10.) rendelete

a Sportról szóló
 4/2009.(IV.24.)  rendelet módosításáról

1. §.
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e rendelet 1. számú melléklete hatályon kívül helyezve
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

3.) Előterjesztés Fejlesztési támogatás igénybevételére benyújtandó pályázat szükséges 
önerejének biztosításáról.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 

Beszkid Andor polgármester :

Az  előző  napirendben  tárgyaltakhoz   szorosan  kapcsolódik  a  következő  képviselő-testületi
előterjesztés  megvitatása  mivel  amint  már  az  előző  napirendnél  is  elmondta  Rimóc  Község
Önkormányzat  Képviselő-testületének  ebben  az  évben  lehetősége  nyílik   fejlesztési  támogatás
igénybevételére vonatkozó pályázat benyújtására
Sikeres  pályázat  esetén,  annak  keretein  belül  a  községi  tulajdonban  álló  sportcsarnok
padlóburkolatának cseréje és akadálymentesítésére kerül sor.
A beruházás tervezett kivitelezési költség : 19.272.308.- Ft
A pályázat támogatottsága 80 %, ezáltal az Önkormányzat által biztosítandó önerő mértéke 20 %.
A  pályázat  benyújtásának  feltétele  a  Önkormányzat  Sportfejlesztési  koncepciójának  megléte  és
benyújtása valamint a saját forrás meglétének igazolásáról szóló önkormányzati határozat.

Fentiek  alapján  kérem  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy   a  saját  forrásbiztosítására  vonatkozó
határozatot  elfogadni  szíveskedjék.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  véleménye  az
előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel  hozzászóló  nem  jelentkezett,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  szereplő  határozati
javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A  képviselő-testület  egyhangúan  –  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül-  hat  igen  szavazattal  a
következő határozatot hozta.

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

32/2013. (IV.10.) határozata

Rimóc  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be
Belügyminisztérium 8/2013. (III.29.) rendeletében szabályozott egyes önkormányzati
feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési  támogatás  igénybevételének  keretében  a
Sportcsarnok fejlesztése tárgyában az alábbi forrásösszetétellel:

                          adatok: Ft-ban
Megnevezés                       2013 év
Saját forrás 3.854.462.-
Támogatásból igényelt összeg 15.417.846.-
Összesen 19.272.308.-

A képviselő-testület a saját forrás összegét 2013. évre 2/2013. (III.18.)  rendeletével
elfogadott költségvetésében biztosítja.

                            Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.    
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Határidő:  folyamatos
Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                 Dr. Verbói Mária jegyző

4.) Előterjesztés Újpest Önkormányzat működtetési hozzájárulás iránti igényének ügyében.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
( az írásos előterjesztés a meghívóval egyidőben megküldésre került, mely előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi )

Beszkid Andor polgármester :

A  kiküldött  írásos  anyag  részletesen  tartalmazza  az  előterjesztést,  ezért  csak  néhány  mondatban
egésziti  ki szóban .A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény jelentős változásokat
eredményezett a magyar közoktatási rendszerben mint strukturális, mind finanszírozási értelemben. A
hivatkozott jogszabály  76. §.( 3) bekezdése értelmében a közoktatási intézmény működtetője az
általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez
hozzájárulást igényelhet.

A jogszabály adta lehetőséggel élve Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzata úgy döntött
hogy  az  általa  működtetett  oktatási  intézmények  esetében  az  Újpesti  állandó  lakcímmel  nem
rendelkező tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól működtetési hozzájárulást igényel. Megkereste
Rimóc Község Önkormányzatát miszerint az Újpesti Lázár Ervin általános Iskola általános Iskola 1/b.
osztályába   járó  rimóci  állandó  lakhellyel  rendelkező  tanuló  esetében   2013.  évre   200.284.-  Ft
hozzájárulást igényel  Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületénél.

Tekintettel arra hogy Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-i testületi
ülésén elfogadta a 2013. évi költségvetéséről  szóló rendeletet,  melynek fentiek szerinti  módosítása
nem indokolt,  továbbá  a  köznevelésről  szóló  jogszabály  a  működési  hozzájárulás  megállapítására
lehetőséget biztosít, és nem szabályozza a fizetési kötelezettséget. 
Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  működtetési  hozzájárulás  megfizetésére  vonatkozó
javaslatot tárgyalja meg, és döntsön annak megfizetése tekintetében.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel hozzászóló nem jelentkezett, vélemény , kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt kéri a
képviselő-testületet  hogy  a  határozati  javaslatot  elfogadni  szíveskedjék.  Aki  elfogadja  igennel  és
kézfelnyújtással jelezze.
A  Képviselő-testület  a  határozatot  egyhangúan  –  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül-  6  igen
szavazattal elfogadta, az alábbi határozatot hozta.

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

33/2013. (IV.10.) határozata

Rimóc község Képviselő-testülete  a Budapest Főváros IV. kerület Újpesti 
Önkormányzat kérését megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:
a  Budapest  Főváros  IV.  kerület  Újpesti  Önkormányzat  működtetésében  álló
Újpesti Lázár Ervin általános Iskola oktatási intézmény  működtetési hozzájárulás
igényelésére  vonatkozó  kérelmét  –  Rimóc  község  hatályos  költségvetési
rendeletében foglaltak miatt -  nem áll módjában támogatni.
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A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  döntéssel  járó
további szükséges intézkedések megtételére.

         Határidő:  folyamatos
         Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                          Dr. Verbói Mária jegyző

  5.  Előterjesztés a Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi Egyesület támogatás iránti 
kérelméről.
Előerjesztő: Beszkid Andor polgármester .
( az írásos előterjesztés a meghívóval egyidőben kiküldésre került, mely előterjesztés a jegyzőkönyv 
melléklete )

Beszkid Andor polgármester :

A  kiküldött   írásos  előterjesztésben  leírtaknak  megfelelően  a   Cserhát-Ipoly  Környezet  és
Természetvédelmi  Egyesület  a  korábbi  évekhez  hasonlóan támogatási  kérelmet  nyújtott  be  Rimóc
Község Önkormányzat Képviselő-testülethez.

 Kérelmükben tájékoztatást  adnak az Egyesület  2013. évi programjairól,  céljaikról.  A Szervezet fő
célkitűzése a környezeti nevelés és a környezet és a természet védelme annak tudatosabbá tétele.

A  kért  támogatások  elsősorban  vetélkedők,  pályázatok,  rendezési  helyek  költségeinek  fedezetére
szolgál.

Tekintettel arra hogy Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-i testületi
ülésén elfogadta a 2013. évi költségvetéséről  szóló rendeletet,  melynek fentiek szerinti  módosítása
nem  indokolt,  javaslom  a  Tisztelt  Képviselő-testületnek  hogy  a  korábbi  évek  gyakorlatának
megfelelően  a vetélkedők díjazottjai részére természetbeni támogatás nyújtsanak.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatási kérelem iránti javaslatot tárgyalja meg, és hozza
meg döntését erre vonatkozóan.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel hozzászóló nem jelentkezett, vélemény , kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt kéri a
képviselő-testületet  hogy  a  határozati  javaslatot  elfogadni  szíveskedjék.  Aki  elfogadja  igennel  és
kézfelnyújtással jelezze.
A  Képviselő-testület  a  határozatot  egyhangúan  –  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül-  6  igen
szavazattal elfogadta, az alábbi határozatot hozta.

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

34/2013. (IV.10.) határozata

Rimóc község Képviselő-testülete  a Cserhát-Ipoly Környezet és 
Természetvédelmi Egyesület  ( Szécsény. Ady.E.út.12. )  támogatási kérelmét 
megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:
Cserhát-Ipoly  Környezet  és  Természetvédelmi  Egyesület   (  Szécsény.
Ady.E.út.12. )  támogatási kérelmének Rimóc Község Önkormányzat képviselő-
testülete helyt ad. 
Az  Egyesületet  céljait  5.000.-  Ft  értékű   ajándéktárgy  (  agyagmedál  )
elkészíttetésével áll  módjában támogatni.
A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  döntéssel  járó
további szükséges intézkedések megtételére.
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         Határidő:  folyamatos
         Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                          Dr. Verbói Mária jegyző

   6.  Óvoda működtetésének ügye
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

Beszkid Andor polgármester :

Javasolja a képviselő-testületnek hogy a Rimóci Szent István Óvoda működtetését az óvodai ellátásról
2013. július 1. napjától – Magyarország helyi Önkormányzatairól CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bek.
6.  pontjában valamint  a nemzeti  köznevelésről  szóló 2011. CXC. törvény 74. §.  (2) bekezdésében
foglaltak  alapján  –  Rimóc  Község  Önkormányzata  önállóan  működő  költségvetési  szerv
fenntartásával, működtetésével gondoskodjon.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel  hozzászóló  nem  jelentkezett,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  szereplő  határozati
javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

           35/2013. (IV.10.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Szent István Óvoda 
további működéséről, fenntartásáról szóló polgármesteri előterjesztést és
úgy határoz, hogy
Az óvodai ellátásról 2013. július 1. napjától – Magyarország helyi
Önkormányzatairól CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bek. 6. pontjában
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 74. §. (2) 
bekezdésében foglaltak alapján – Rimóc Község Önkormányzata
önállóan működő költségvetési szerv fenntartásával, működtetésével
gondoskodik.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2013. június 30-ig folyamatosan
Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                 Dr. Verbói Mária jegyző

7.  Gondozási Központ működtetésének ügye.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

Beszkid Andor polgármester:

Az Önkormányzati  társulások működését szabályozó hatályos jogszabályok 2013. január 1. követően is
lehetőséget biztosítanak arra, hogy egyes önkormányzati feladatok ellátására két vagy több önkormányzat
társulást hozzon létre. Jelenleg Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ
működtetését  önkormányzati  hatáskörben  végzi,  az  intézmény  létszám adatai  valamit   a  költségvetési
támogatása a 2012. évben a következőképpen alakult :
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Szociális étkeztetés :           58 fő             3. 210.880.- Ft      ( 1 főre :  55.360.- Ft )
Házi segítségnyújtás :          23 fő            3.819.840..- Ft      ( 1 főre : 166.080.- Ft )
Idősek nappali ellátása :      11 fő                974.380.- Ft       ( 1 főre :  88.500.- Ft)

A  költségvetésről  szóló  CCIV.  Tv.  értelmében  a  támogatása  társulási  formában  történő  működtetés
esetében a következőképpen alakul : (Az adatok tájékoztató jellegűek mivel a 2013. évi normatíva csak
tervezett így a 2012 évi tényleges normatíva lett alapul véve)

Szociális étkeztetés :       58 fő     3. 210.880.- X 110 % =   3.531.968.- ( 1 főre :   60.896.- Ft )
Házi segítségnyújtás :     23 fő      3.819.840.- X 130 % =   4.965.792.-  ( 1 főre : 215.904.- Ft)
Idősek nappali ellátása :  11 fő        974.380.-  X 150 % =   1.461.570.-  ( 1 főre : 132.870.- Ft)
A 2012 évi létszámadatokat figyelembe véve a társulási formában történő működtetés esetében igényelhető
többlettámogatás összege :   1.954.230.- Ft

A jogszabály adta lehetőséggel élve  kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy a Gondozási Központ
működtetési kapcsolatban a Nógrádmegyeri Önkormányzattal történő tárgyalások megkezdéséhez járuljon
hozzá és az erre vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

36/2013. (IV.10.) határozata

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Gondozási  Központ   további
működéséről, fenntartásáról szóló polgármesteri előterjesztést és
úgy határoz,  a  társulási  formában  történő  működtetés  vonatkozásában
Rimóc  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert  hogy  előzetes  tárgyalásokat  Nógrádmegyer  Község
Önkormányzatával megkezdje.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a döntéssel járó
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                 Dr. Verbói Mária jegyző

8.Egyebek

Gyermekház udvarán fal építése :

Beszkid Andor polgármester : 
Tájékoztatja a képviselő-testületet  hogy a gyerekház udvarán a népi építészet kutatásával foglalkozó 
szakember megtervezett és meg is építene egy vert vályogból készült falat. A fal funkciója hogy 
megismertesse a gyermekeket a népi építészettel.
Beszkid János képviselő : Nem tartja szerencsésnek egy fal megépítését abban az esetben ha arról 
előzetesen az  érintett szakhatóságok nem nyilatkoznak. 
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Beszkid Andor polgármester: Megkereste a szécsényi polgármesteri hivatal hatósági és vagyonkezelő
osztályát véleményezés miatt. Az építész kollégák közösségi térként kezelik a gyerekházat, ebből 
adódóan minőségi tanúsítvány meglétéhez kötik a kivitelezést.
Beszkid János : Meg kell keresni a tervezőt hogy nyilatkozzon a minőségi tanúsítvány meglétéről, 
aztán majd a képviselő-testület dönthet a kivitelezésről.

Rimóc Varsányi úti épület ügye:

Beszkid Andor polgármester :
A  képviselő-testület  több  alkalommal  tárgyalta  az  érintett  ingatlan  önkormányzati  tulajdonba
kerülésének ügyét. A tulajdonossal történt egyeztetés alapján a tulajdonos el fog jönni és megtekinthető
lesz az épület.  Addig míg nem ismert  az épület  állapota,  műszaki  tartalma a vételárról  sem tud az
önkormányzat tárgyalni. 

Gondozási Központ Üst beszerzése:

 Beszkid János képviselő : 
A  gondozási  központban  a  felmerülő  igények  kielégítése  miatt,  szükséges  egy új  üst  vásárlása  és
üzembe helyezése. Meg kell vizsgálni a műszaki tartalmat, a beépíthetőség tekintetében. Amennyiben
lehetőség nyílik rá úgy a közel 1 milló forintos beruházást meg kell valósítani.
Beszkid Andor polgármester :
A helyszínen az érintett szakemberek bevonásával meg fogják vizsgálni a beépítés lehetőségeit, melyről
tájékoztatni fogja a Tisztelt képviselő-testületet.

Manga János művelődési ház felújítása :

Vincze Nikolett a Kobak egyesület elnöke :

Tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  kivitelezés  jelenlegi  állásáról.  Beszámol  arról  hogy  a  nagy  terem új
impozáns  burkolatot  kap,  melyet  egyeztetve  a  fenntartóval  már  megvásároltak.  A vízelvezető  árok
burkolatának elkészítése az költségbecslések alapján 1 millió  forint kivitelezési  költséget jelent.  Az
iskola tetőszerkezetéről lefolyó csapadékvíz elvezetését valamint az aszfaltburkolatról is közterületre
történő elvezetéssel szükséges megoldani. A burkolat egyik fajtája – amely költségkímélőbb- lehet az
apró  zúzottkő  borítás  kb.20-25  cm  vastagságban.  Másik  megoldás  a  viakolor  burkolat  mely
elkészítéséhez fektetőréteget kell előkészíteni a viakolor burkolat alá. 
Saját területen kell kialakítani 1 db mozgáskorlátozotti parkolót.

Beszkid Andor polgármestere : 
Megköszöni a hozzászólásokat és kérdezi van-e még hozzászólás ,  amennyiben nincs tájékoztatja a
jelenlévőket hgy ezt követően a Képviselő-testület hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja
munkáját. A képviselő-testület nyílt ülését 21.00. órakor bezárja.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv hiteles:

………………………………………..                                         ………………………………….
Jusztin Péterné                                                                                      Juhász Vincéné
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