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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én 18.00 
              órakor megtartott üléséről.

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

 

Távolmaradó képviselő:   Kiss János

Tanácskozási joggal: 

1. napirendnél: Péter Zsolt      Polgárőr Egyesület elnöke
2-3. napirendnél: Percze Renáta      pénzügyi főelőadó 
minden napirendnél:             dr. Verbói Mária   jegyző

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy  a  megválasztott  hat  képviselő-testületi  tag  közül  öt  fő  jelen  van,  így  a  tanácskozás
határozatképes. 

Előterjeszti napirendi javaslatát, a meghívóban jelzettől eltérően:

1.) Tájékoztató a polgárőrség 2012. évi tevékenységéről
      Előterjesztő: Péter Zsolt Polgárőr Egyesület vezetője
                           
2.) Rimóc Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadása.

Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

3.) A Rimóc Község Önkormányza 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

4.) Egyebek
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Golopi Károly, Vincze Attila képviselőket kéri fel.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
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A napirendek tárgyalása előtt a polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 19 órára vendégek
érkeznek, fiatalok akik hagyományos építési technológiákat kutatnak. Ők szeretnének bemutatkozni és
bemutatni  tevékenységüket,  mert  a gyerekház  udvarára,  a tanoda mögé szeretnének hagyományos,
sárral készült építményt elhelyezni.

Napirendek tárgyalása

1.) Tájékoztató a polgárőrség 2012. évi tevékenységéről
      Előterjesztő: Péter Zsolt Polgárőr Egyesület vezetője
       ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

Hozzászólások:

Golopi Károly véleménye szerint a tájékoztató röviden, lényegre törően foglalta össze az elmúlt évet.

Beszkid  Andor polgármester  megköszöni  a  tájékoztatót  és  a  polgárőrök  lelkiismeretes  munkáját.
Ígéretet  tesz  arra,  hogy az  önkormányzati  rendezvényeken  való  polgárőr  közreműködést  ebben az
évben is támogatja az önkormányzat, együttműködési megállapodás keretében.
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy két polgárőr dicséretet és tárgyi jutalmat kapott a rendőrségtől,
mert tetten értek két bűnelkövetőt, leleményesek voltak, segítették a rendőrök munkáját. Ez nagyon jó
érzéssel tölti el és mindenképpen dicséret jár érte.
Gratulál a polgárőrség elmúlt évi munkájához és kitartást kíván nekik.

Kéri a képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

47/2013. (IV. 25.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgárőr Egyesület 2012. évi 
tevékenységéről szóló elnöki tájékoztatót és azt e l f o g a d j a.

2.) Rimóc Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadása.
     Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester
     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

A  polgármester  elmondja,  hogy  a  falugyűlésen  is  részletes  tájékoztatást  adott  a  2012.  évi
önkormányzati gazdálkodásról.  A szöveges beszámolót és a táblázatokat a képviselők kézhez kapták,
de soronként magyarázatot ad az egyes feladatokat illetően.

Ezt követően ismerteti a független könyvvizsgálói jelentést. 

Hozzászólások:
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Golopi  Károly véleménye  szerint  az  önkormányzat  jól  gazdálkodott,  a  beszámolót  elfogadásra
javasolja.

A polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásáról szóló
rendelet tervezetét.

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2013. ( V. 03.)  rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

Ezt követően a polgármester 15 perc szünetet rendel el, megérkeztek az ülés kezdetekor jelzett 
vendégek.

Folytatódik az ülés.  

A polgármester köszönti Holczer Veronikát és Tóth Laurát.
Nem szerepelt a meghívóban önálló napirendként, de azt kéri a polgármester, hogy hallgassuk meg a 
tájékoztatót.

Tóth Laura – köszönti a képviselőket, és rövid tájékoztatást ad a kezdeményezésről.
Szécsény kistérségben 2012. novemberében 3 közösségi ifjúsági térben tartanak 
gyerekfoglalkozásokat, melyek témája a helyi anyagokból, kétkezi munkával való építés. Az egyes 
falvakban helyi mestereket vontak be a programba, illetve olyan szakembereket hívnak meg, akik 
egye-egy ilyen technológia mesterei. Rimócon először Csemer Károllyal fontak meg közösen egy 
kosarat, májusban pedig egy kerti tűzrakóhelyet és hozzá kapcsolódóan térbútorokat szeretnének 
építeni a  közösségi ifjúsági térbe járó fiatalokkal. Az építkezést május elejére tervezik, amennyiben a 
képviselő-testület erre felhatalmazást ad. 
A bontott betondarabokból készülő alapozási munkát Nagy Vilmos vezetné, a rakott sárfal 
( fecskerakás) technológiával készülő térbútorokat Gáspár János pándi sárfal készítő mester 
vezetésével szeretnék elkészíteni. 
Holczer Veronika építész végzettségű, az általa készített tervrajzon mutatja be, hogy mi az 
elképzelésük, és ehhez kérik a képviselő-testület felhatalmazását.
Elmondja, hogy a tevékenységükről, programjukról bővebb információ a facebookk oldalukon – 
Nógrádi Ökológia – található.

Hozzászólások:

Beszkid János örül a fiatal építészek bemutatkozásának, és annak is hogy a fiatal építészek körében 
van érdeklődés a régi építési technikák iránt. Régen törekből, sárgödörből tapasztottak és készült a 
vályog, melyből építkeztek az emberek. A korábbi terven szereplő falat ellenezte, nem tudta a funkciót
azért. Ma már a vályogot nem igen lehetne megfizetni, szerinte a modern technikával ötvöződik a régi.
A palóc házaknak vastag falai volta, az épületek pedig alacsonyak. 
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A tűzrakóban lát fantáziát, közösségi helynek, közösség építésnek kiváló. Véleménye szerint 
támogatandó a cél, hiszen ez a múlt dokumentációja a jövőnek.

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy a bemutatás célja – egyetértés esetén – az, hogy rövid 
határidővel kezdjék meg a tűzrakó építését, a gyereknapon szeretné átadni.
Természetesen előkészítésre szükség van, az anyagokat összerakni. Javasolja átgondolni a padok 
tűzrakóhoz való távolságát, a terven szereplőt kevésnek találja.

Holczer Veronika elfogadja a polgármester úr javaslatát, lehet nagyobb a távolság az ülőhelyek és a 
tűzrakó között. Terveik szerint két hétvégén el is készülnek vele, a víztől nem kell védeni, elegendő az 
egybefüggő deszka megtapasztása évente. Ez is lehet egyfajta közös munka.

Golopi Károly szerint a tűznek „súgni” szoktak, amíg nem gyullad be szabadon van, ezért a 
biztonságra is figyelni kell. Szintén nagyobb távolságot javasol a padok és a tűzrakó között.

Beszkid János kérdezi, hogy szándékosan szögletes-e a tűzrakó ? Régen a paraszt ember úgy 
gondolkodott, hogy inkább védi télen az építményeit a víztől és nem tapasztgatja évente. 

Hoczer Veronika szerint lehet kör alakú is a tűzrakó nem ragaszkodik a szögleteshez. A motivációt 
egyébként a Sólyom László köztársasági elnök úrtól kapott ösztöndíj adta. Ezt a témát választotta, 
érdekelte, hogy helyi anyagból mit lehet kihozni. A Kárpát-medencében végez kutatásokat, sok 
anyagot talált melyeket a blogjában  közzé is tesz. Érdekes téma a régi tudás mai haszna ezért is 
választotta.

Beszkid Andor polgármester felhatalmazást, engedélyt kér a képviselő-testülettől a terven szereplő 
tűzrakó hely és térbútorok elkészítésére a gyerekház udvarán.

A szavazás előtt megérkezett Kiss János képviselő, így teljes lett a létszám.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

48/2013. (IV.25.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a gyerekház udvarára tervezett
tűzrakó és térbútorok megépítéséről szóló tájékoztatót, és
a bemutatott tervek szerint az engedélyt megadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

3.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
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Beszkid Andor polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az államháztartásról szóló törvény 
jelenlegi rendelkezése szerint az önkormányzatoknak április 30-ig el kell fogadni a jövő évi 
költségvetési koncepciót. Azt nehéz megjósolni, hogy mi lesz jövőre, ezért korainak tartja  még a 
koncepcióval foglalkozni. Véleménye szerint a tervezett fejlesztések idővel a működési kiadásokat 
csökkentik, ezért érdemes – amire pályázati forrás van különösen – megvalósítani a terveket.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

49/2013. (IV.25.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójáról szóló polgármesteri előterjesztést és azt a melléklet szerint
jóváhagyja.

4.) Egyebek
a.) Rimóci Szent István Óvoda átszervezése

                 Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A  polgármester  elmondja,  hogy  a  képviselő-testület  előtt  már  ismert  az  óvoda  átszervezésének
gondolata,  foglalkoztak  már  ezzel  a  kérdéssel.  A  jelenlegi  fenntartó,  a  Szécsény  Kistérség
Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  döntött  arról,  hogy  az  intézményt  június  30.  napjával
megszünteti, illetve a képviselő-testület döntött arról, hogy július 1-től önálló költségvetési szervként
működteti tovább az óvodát.

Az alapító okirat tervezete elkészült,  azt  ismerteti.  Az óvoda dolgozói kérték, hogy az óvoda neve:
Rimóci  Nyulacska  Óvoda  legyen,  és  ezt  vegye  figyelembe  a  képviselő-testület,  az  alapító  okirat
kiadásakor.

A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az óvoda alapító okiratát a tervezet szerint fogadja el.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

50/2013. (IV. 25.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Szent István Óvoda
Átszervezéséről, alapító okiratáról szóló polgármesteri előterjesztést.

A Képviselő-testület az óvoda – Rimóci Nyulacska Óvoda - alapító okiratát 
a melléklet szerint jóváhagyja.
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Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

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

        b.) Pályázat a 8/2013. (III.29.) BM szerinti célokra.
            Előterjesztő. Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az óvoda nyílászáróinak cseréjére és szigetelésére és a 
sportcsarnok szigetelésére és akadálymentesítésére benyújtott KEOP pályázat elutasításra került.  
Ezért újra felmerül a kérdés, hogy a BM rendelet szerinti célok közül melyikre pályázzon az 
önkormányzat ? Az óvoda vagy a sportcsarnok épületének nyílászáró cseréje vagy a sportcsarnok 
padló burkolatának felújítása legyen ? Ismerteti a pályázat pénzügyi összetételét. 
Javaslata: a sportcsarnok padlóburkolatának cseréjét kellene előtérbe helyezni, és most a pályázatot e 
célra benyújtani.

Hozzászólások:

Juhász Vincéné alpolgármester kérdezi, hogy melyiknek van más pályázaton esélye ?

Beszkid Andor polgármester szerint a padlóburkolat cserére nincs más pályázati lehetőség.

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést: a 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerinti fejlesztési 
támogatásra a sportcsarnok fejlesztés kerüljön benyújtásra, az április 10-i ülésen elfogadott 
forrásösszetétel szerint ?

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

51/2013. (IV. 25.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Belügyminisztérium 8/2013.
(III.29.) rendeletében szabályozott egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
keretében benyújtandó pályázati lehetőségről szóló polgármesteri 
előterjesztést és a Sportcsarnok fejlesztése tárgyában nyújtja be
pályázatát a 2013. április 10-i ülésen elfogadott forrásösszetétellel. 

    Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2013. május 2.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester
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     c.) Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester elmondja, hogy a Gondozási Központ alapító okiratának módosítására két okból van 
szükség. Egyrészt két szakfeladatot szükséges beépíteni, az egyik az óvodai gyermekétkeztetés, a másik
pedig a közfoglalkoztatás, másrészt pedig a házi segítségnyújtásban ellátottak számát javasolja 27 főben
megállapítani. Az intézmény vezetője szerint a jelenlegi alkalmazotti létszám képes ellátni 27 
gongozottak, és lenne is igény erre a szolgáltatásra.

Ismerteti az alapító okirat tervezetét, melyben a jogszabályi változások miatti kiigazítások is 
szerepelnek.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

52/2013. (IV. 25.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Gondozási Központ Alapító 
Okiratának módosításáról szóló polgármesteri előterjesztést.

A Képviselő-testület az alapító okiratot módosító okiratot, valamint
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a melléklet szerint
jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2013. május 10.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

                                Dr. Verbói Mária jegyző

    d.) Védőnő közalkalmazotti jogviszonya
         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a nyugdjías közalkalmazottaknak április 30-éig 
nyilatkozni kell, hogy a nyugdíjat vagy a közalkalmazotti jogviszonyt választják. Két ellátást nem 
folyósítanak július 1-től. 
A védőnő, Benkó Jánosné Rozika a közalkalmazotti jogviszony helyett a nyugdíjat választotta, tehát 
július 1-től már nem látja el a feladatot. Védőnő viszont kell.  Van a településen megfelelő végzettségű 
hölgy, akivel a mai napon beszélt a polgármester és a jövő héten ad választ.

Benkó Jánosné már 40 éve védőnő a településen, munkáját lelkiismeretesen, precízen, odaadással 
végezte. Az emberek szeretik őt, és ettől nagyobb elismerés nem kell.
A képviselő-testületnek viszont el kell gondolkodni azon, hogy a negyven éves munkát hogyan ismerje 
el. A jogviszony megszüntetésnél a felmentés már nem jön szóba, mert a Kjt szerint járó nyolc hónap 
felmentési idő helyett csupán kettőt tudna érvényesíteni. Itt is érvényesül az a szabály, hogy július 1-től 
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két ellátás nem folyósítható. Tehát a közös megegyezéses jogviszony megszüntetés marad, így viszont 
jutalom megállapítását javasolja a képviselő-testületnek. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése a
munkáltató, tehát a polgármester hatásköre, de mivel a jutalomra nincs előirányzat tervezve, ezért a 
képviselő-testület döntését kéri.

Hozzászólások:

Kiss János támogatja a javaslatot, hiszen a védőnő ennyi éven keresztül végzett lelkiismeret munkát. 
Javasolja, hogy négy havi bérnek megfelelő jutalmat kapjon.

Juhász Vincéné egyetért képviselő-társa javaslatával. Rozika sokat tett a gyerekekért, anyákért, és a 
faluért is, mert pályázott és a megszerzett támogatáson eszközöket vásárolt a tanácsadó részére.

Minden képviselő elismeréssel szól a védőnő munkájáról, és támogatják a jutalmazását.

A polgármester javaslata: közös megegyezéssel való közalkalmazotti jogviszony megszüntetés június 
30. napjával – ez polgármesteri döntést igényel,  és négy havi bruttó bérének megfelelő jutalom Benkó 
Jánosné védőnő részére, melyhez a képviselő-testület döntése szükséges.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

53/2013. (IV. 25.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a védőnő jutalmazásáról szóló 
polgármesteri előterjesztést és úgy dönt, hogy Benkó Jánosné
védőnőt négy havi bruttó bérének megfelelő jutalomban részesíti.
Az ehhez szükséges fedezetet a 2013. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

    e.) Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás 2012. évi gazdálkodása.
         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás 2012. évi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatást, melyet a többcélú társulás már elfogadott. Szükséges azonban a társulásban részt 
vevő önkormányzatok jóváhagyása is. A társulás jól gazdálkodott, Rimóc községnek 51.271.-Ft 
visszajár.

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

54/2013. (IV. 25.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi gazdálkodásáról szóló
polgármesteri előterjesztést és azt jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
Intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

Dr. Verbói Mária jegyző

     f.) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítása.
         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a társulási megállapodás módosítás-tervezetét.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

55/2013. (IV. 25.) határozata

1. A Képviselő-testület a Kelet–Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
            Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja,
            és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

        Határidő: azonnal
        Felelős: Beszkid Andor  polgármester 

2. A  Képviselő-testület  a  törvényi  kereteket  figyelembe  véve  a  települési  szilárd
hulladékgazdálkodási önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a társulási
cél megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit:

d.) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
     gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és 
      elszállítása-ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve 
     az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását, 

e.) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól történő   
                             átvétele és elszállítása,

f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron    
                            vagy átvételi helyen átvett hulladék elszállítása,

g.) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése,
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h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,

i.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
    fenntartása, ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is,

j.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő  
     közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga,

k.) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő   
     hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok 
     javára.

   A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a tagönkormányzatok 2014. január 1-ig 
      fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A Társulás az 
     átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át. 

    Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja
    Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

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

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

1.) Golopi Károly 2.) Vincze Attila
      képviselő       képviselő
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