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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án 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
 Vincze Attila képviselő

 

Tanácskozási joggal:   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  mindenki  jelen  van,  így  a  tanácskozás
határozatképes. 

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

1.) Az önkormányzat 2012. évi átfogó gyermekvédelmi értékelése.
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
                           
2.) Helyi iparűzési adó rendelet módosítása.

Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

3.) Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása.
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 Beszkid János és Kiss János képviselőket kéri fel.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.

Napirendek tárgyalása

1.) Az önkormányzat 2012. évi átfogó gyermekvédelmi értékelése.
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
       ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
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Hozzászólások:

Juhász Vincéné  véleménye szerint a családgondozónak több alkalommal kellene területen, a faluban
járnia, közvetlenül tapasztalná meg a problémákat.

A polgármester kéri a képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

58/2013. (V. 30.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Rimóc Község Önkormányzata 
2012. 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, hogy a döntésről – az átfogó értékelés egyidejű
megküldésével – értesítse a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalát.

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

2.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.
     Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester
     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

Hozzászólások:

Kiss  János támogatja  a  módosítást,  egyetért  az  ideiglenes  tevékenységnél  az  ötezer  forint  napi
adóátalánnyal..

A polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  rendelet-módosítást,  a  rendelet
tervezetét.

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

6/2013. ( V. 31.)  rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló, többször módosított
9/1995. (XII.31.) rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
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3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

Beszkid Andor polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az előző időszakban a régi 
vagyonrendelet módosítása volt napirenden, most viszont egy új tervezetet kaptak kézhez a képviselők.
Azért vált szükségessé egy új tervezet elkészítése, mert a korábbi rendeletben még a jogszabályi 
rendelkezések szó szerint be voltak emelve, megismételve a törvényi szöveget. Ez a jogszabály 
szerkesztési mód viszont nem felelt meg a jogalkotási törvényben foglaltaknak.

Hozzászólások:

Beszkid János kérdezi, hogy a Vinczéné Percze Gizella telke még mindig az önkormányzat tulajdona ?
Ezt látja a rendelet mellékletében, és úgy emlékszik hogy korábban már rendezte ezt a tartós 
földhasználatot a képviselő-testület.

Beszkid Andor polgármester válaszában elmondja, hogy ő is emlékszik arra hogy született korábban 
egy testületi döntés a földhasználat rendezésére, viszont elképzelhető, hogy a földhivatali 
nyilvántartásban nem került átvezetésre. Meg fogja nézni és a szükséges intézkedést megteszi.

Kiss János e napirendhez kapcsolódóan javasolja, hogy az önkormányzati termőföldek bérletéről szóló
rendelet módosítására is kerüljön majd sor. 

Beszkid Andor polgármester megígéri, hogy a következő ülésre elkészíti a módosítási javaslatát

Mivel más hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a kiadott rendelet tervezetet.

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

7/2013. (V. 31.) rendelete

az  Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

4.) Egyebek
a.) Humánszolgáltató Társulással kapcsolatos döntések

                 Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy  Szécsény és Térsége Humánszolgáltató 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását, a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató 
Központ alapító okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, 2013. évi költségvetését a társulási 
tanács elfogadta, de a társulásban résztvevő önkormányzatok jóváhagyására is szükség van, 
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Kéri a képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a fentiekben ismertetett dokumentumokat. Minden 
jóváhagyásról külön döntés szükséges.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

59/2013. (V. 30.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Szécsény és Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásáról szóló előterjesztést,
és a társulási megállapodást – a melléklet szerint – j ó v á h a g y j a.

Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

60/2013. (V. 30.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Szécsény és Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Központ alapító okiratáról szóló előterjesztést,
és az alapító okiratot – a melléklet szerint – j ó v á h a g y j a.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

61/2013. (V. 30.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Szécsény és Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Központ  Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló előterjesztést, és az SZMSZ-t – a melléklet szerint – j ó v á h a g y j a.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester
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Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

62/2013. (V. 30.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Szécsény és Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Központ  2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, 
és a költségvetést – a melléklet szerint – j ó v á h a g y j a.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti Varsány Község Önkormányzat csatlakozási kérelmét a Szécsény Térsége 
Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társuláshoz.  A csatlakozáshoz szükség van a társulásban részt 
vevő önkormányzatok hozzájárulására.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

63/2013. (V. 28.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Varsány Község Önkormányzatának 
a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társuláshoz
való csatlakozási kérelméről szóló előterjesztést, és a csatlakozást jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

Dr. Verbói Mária jegyző

    b.) Óvoda nyári nyitva tartása
         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester – az óvoda vezetőjének kérelme alapján – ismerteti a nyári nyitva tartásra vonatkozó 
javaslatát. Az óvoda június 30-ig még a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
fenntartásában működik, és a fenntartó jogosult a nyári nyitva tartás meghatározására. Mivel azonban 
július 1-től már a helyi önkormányzat lesz a fenntartó, és a társulás nem határozta meg a nyári nyitva 
tartást ezért javasolja annak megállapítását.
Az óvoda vezetője csak úgy tudja kiadni a dolgozók szabadságát, ha bezár az óvoda, másrészt pedig 
szükség van a tisztasági meszelések, játékok, berendezések javításának elvégzésére is.
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Javaslata: július 1-től augusztus 11-ig tartson zárva az óvoda. A szülők a gyerekek elhelyezését meg 
tudják oldani, senki nem jelezte, hogy ezzel probléma lenne. 

Hozzászólások:

Kiss János egyetért a polgármester javaslatával, szükségesnek tartja az óvoda nyári bezárását.

A polgármester kéri a képviselő-testületet a javaslat elfogadására.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

64/2013. (V. 30.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Nyulacska Óvoda nyári
nyitva-tartásáról szóló polgármesteri előterjesztést és úgy dönt,
hogy az óvoda

- 2013. július 1. napjától, augusztus 11- napjáig zárva tart.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

         c.) Óvoda vezetői állásra pályázat kiírása, a vezető megbízása.
              Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy mivel az óvoda július 1-től önkormányzati 
fenntartásba kerül, szükséges a vezetői pályázat kiírása. A jogszabály szerint a pályázattal kapcsolatos 
eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik, de a képviselő-testület meghatározhat olyan kedvező feltételeket,
támogatásokat, amellyel vonzóbbá teheti a munkakört. 
Elmondja azt is, hogy az óvoda jelenlegi dolgozói közül senki sem rendelkezik az intézményvezetői 
szakképesítéssel. A képviselő-testületnek van olyan lehetősége, hogy sikeres pályázatig, maximum egy
évre megbízhat valakit az óvoda vezetésével. Erre szükség is van, hiszen a folyamatos működést 
biztosítani szükséges.
Javasolja, hogy a jelenlegi vezető, Molnár Lászlóné kapjon megbízást az eredményes pályázatig, 
legkésőbb 2014. augusztus 15-ig.

Hozzászólások:

Kiss Jánosné támogatja a jelenlegi vezető megbízását.

Juhász Vincéné egyetért a polgármester javaslatával, véleménye szerint olyan személyt kell megbízni a
vezetéssel, akinek van gyakorlata e téren.
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A polgármester szavazásra bocsátja az alábbi javaslatot:
A Rimóci  Nyulacska Óvoda vezetésére – az eredményes pályázatig, de legkésőbb 2014. augusztus 15-
ig – kapjon megbízást a jelenlegi vezető, Molnár Lászlóné.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

65/2013. (V. 30.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a 2013. július 1-től Rimóci Nyulacska
Óvoda vezetésére pályázat kiírásával, és az óvoda vezetőjének megbízásával 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1. A Rimóci  Nyulacska Óvoda vezetői beosztására pályázatot ír ki, a 
jogszabályban meghatározott feltételekkel.

2. A Rimóci Nyulacska Óvoda vezetésével – eredményes
Óvoda vezetői pályázatig, legkésőbb 2014. augusztus 15-ig – 
Molnár Lászlónét bízza meg.

Határidő: a pályázat kiírására azonnal
     az óvoda vezető megbízására – 2013. július 1.
     A munkaügyi okmányok elkészítésére – 2013. július 14.

Felelős:   Beszkid Andor polgármester 
   dr. Verbói Mária jegyző

     d.) Igazgatási szünet a közös hivatalban.
          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgáremester ismerteti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §, (3)
bekezdését, amely szerint a képviselő-testület igazgatási szünetet rendelhet el a köztisztviselők rendes
szabadságának kiadására. Azt kéri a képviselő-testülettől, hogy minimális időszakra, két hétre rendelje
el az igazgatási szünetet, a rimóci hivatalra vonatkozóan. 

Hozzászólások:

Golopi Károly véleménye szerint akár három hét is lehetne az időtartam a szabadságok kiadása miatt.

Beszkid Andor polgármester véleménye szerint úgy kellene az időszakot meghatározni, hogy a községi
rendezvények előkészítésére is maradjon idő, ne akkor legyenek szabadságon a hivatal munkatársai.
Javaslata: július 1-től 12-ig.

Kéri a képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
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Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

66/2013. (V. 30.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta az igazgatási szünetről szóló
Előterjesztést és úgy dönt, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján 2013. július 1-től július 12-ig igazgatási szünetet rendel el
a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalában.

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. június 15. 
Felelős:    Dr. Verbói Mária jegyző

    e.) Közterület használatáról szóló rendelet tervezet.
         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester előterjeszti a közterület használatára, a használati díjra vonatkozó rendelet tervezetet. 
Mivel a képviselők ezt a tervezetet most kapják kézhez, ezért kéri, hogy tanulmányozzák azt, vessék 
össze a korábbi közterület használati díjakkal és a következő képviselő-testületi ülésen a javaslatokat 
összegyűjtve kerülhet sor a végleges szövegezésre.

A Képviselő-testület elfogadja a polgármester javaslatát.

Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatást ad:

- a posta üzemeltetésében bekövetkező változásról, június 25.-től a Magyar 
Posta üzemeltet, Rimóc posta elnevezéssel,

- a digitális átállás Nógrád megyében a II. ütemben, 2013. november 30-ig 
valósul meg, az ezzel kapcsolatos tájékoztató a www.digitalisatallas.hu 
honlapon részletesen olvasható.

Egyebeken belül képviselői hozzászólások, észrevételek:

Golopi Károly jelzi, hogy a nagyosztási híd felé nehéz közlekedni, a földutakat felszántják, 
összevágják,: a kis kápolnához az utat járhatóvá kellene tenni, hiszen sokan keresik fel a helyet, ha 
másképpen nem mindig egy-egy kicsit haladni előre, ahogy lehetőség van rá.

Beszkid Andor polgármester válasza: a településen összegyűjtjük a kő maradékokat, törmelékeket, de 
véleménye szerint meg kellene csinálni az út alapját ( tükröt ) mert ellenkező esetben elsüllyed a kő. 
Ezt szakember is megerősítette, és elmondott egy technikát, amely törmelék összezúzásán alapul. A 
törmeléket összedarálják, sóder és cement hozzáadásával elkészült anyagot rakják bele az út alapba. Ez
viszont igen drága megoldás.

Kiss János véleménye szerint a meglévő kőbányából is lehetne követ kitermelni.

Vincze Attila javasolja, hogy közmunka keretében kerüljön erre sor.
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Beszkid Andor polgármester szerint az út melletti árkolás javíthatna a helyzeten, ezt meg fogja nézni.

Juhász Vincéné jelzi, hogy a pályáról nem folyik le a víz, Sipek felé nem lehet közlekedni. Jelzi 
továbbá, hogy Percze Andrásné szólt, hogy felszedték a hidat, mit lehet tenni ?

Beszkid Andor polgármester véleménye szerint az 56-os emlékmű előtti ideiglenes hidat is az eső – 
hordalék – rongálta meg. Tervezi, hogy megcsináltatja az árkot, zuhanót, átjárót teszünk, de még 
konkrétumot nem tud.

Juhász Vincéné kérdezi, hogy működnek-e a kiskertek, lesz-e ellenőrzés ?

Beszkid Andor polgármester válasza: a kiskerteket művelik, és nem csak azt, amit az önkormányzat 
szántatott fel, hanem jóval többet. Kapott az önkormányzat vetőmagot, azt tovább is adtuk a földjüket 
művelőknek. Az önkormányzat is ültetett burgonyát, jó termés várható ezért véleménye szerint aki 
kiássa a burgonyát, elviheti támogatásként. Természetesen a testület közösen is ellenőrizheti 
alkalmanként vagy rendszeresen, ez már csak megbeszélés kérdése.

Juhász Vincéné véleménye szerint a „ Hősök ünnepe” kurtára sikeredett, hiányolta a polgármester 
ünnepi beszédét.

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy az atyával úgy beszélték meg, hogy nem lesz beszéd, 
hanem helyette a vasárnap délutáni litániát ajánlja fel a hősökért. Lehet, hogy az atyával félreértették 
egymást, ezt majd tisztázni kell. Ezért volt most másképpen az ünnep. 

Beszkid János kérdezi: van-e védőnő ? mi van a Szitáné kölcsönével ? Benyújtásra került-e a pályázat 
a padozatra ? Javasolja továbbá a közösségi ház előtti gázfogadó falainak környezetbe illő elbújtatását,
akár hirdetőtáblával, akár növényekkel.

Beszkid Andor polgármester válasza: Védőnő van, Perczné Mócsány Gyöngyi személyében, Szitáné 
kölcsön kérelme átkerült az alapítványhoz, a pályázat benyújtásra került.
A gázfogadó mellé kerékpár tárolót tervezett, ez részben eltakarja a falakat. Közösen megnézik és 
eldöntik, hogy hogyan lehet környezetbe illeszkedően eltüntetni a tényleg ronda falakat.

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.)  Beszkid János 2.) Kiss János
      képviselő       képviselő
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