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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án 18.00 
              órakor megtartott üléséről.

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

 

Távolmaradó képviselők:  Jusztin Péterné, Kiss János

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  négy  fő  jelen  van,  így  a  tanácskozás
határozatképes. 

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

1.) Közterület használati díjról szóló rendelet megalkotása
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
                           
2.) Polgári Védelmi Társulás átalakítása.

Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

3.) Egyebek
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

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

A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.

Napirendek tárgyalása

1.) Közterület használati díjról szóló rendelet megalkotása
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
       ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )

2



Hozzászólások:

Beszkid János  véleménye szerint a helybéli, saját termékét árusító őstermelőnek vagy kézművesnek,
kereskedőnek  ingyen  kellene  helyet  biztosítani,  illetve  a  saját  termékét  árusítónak  kevesebb  díjat
kellene felszámolni, javaslata: 1.000.-Ft/alkalom.

Vincze Attila javasolja, hogy az üzemképtelen jármű esetén legalább 500.-Ft /nap legyen a díj.

Beszkid Andor polgármester egyetért az elhangzott javaslatokkal, véleménye szerint is a helyi termelőt
szükséges támogatni az ingyenességgel, a más településről érkező pedig minimális díjat fizessen.

A polgármester kéri a képviselő-testületet a rendelet tervezet – az elhangzott módosításokkal – való
elfogadására.

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2013. (VI.17.)  rendelete

a közterület-használatról és a használati díjairól

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

2.) Polgári Védelmi Társulás átalakítása.
     Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester
     ( a társulási megállapodás tervezete  a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester ismerteti a társulási megállapodás tervezetét és a jelenlegi működési feltételeket,
Javasolja  továbbá,  hogy az önkormányzatok  által  befizetett  hozzájárulásból  az ár-  és  belvíz  elleni
védekezéshez szüksége eszközök, gépek kerüljenek beszerzésre.
Ezek az eszközök azután mindig ott lennének használva, ahol katasztrófa helyzet van.

Hozzászólások:

Beszkid  János támogatja  a  javaslatot,  véleménye  szerint  az  ügyviteli  kiadásokra  egy  minimumot
kellene meghatározni.

A polgármester szavazásra teszi fel a társulási megállapodás tervezetét.

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

70/2013. (VI. 13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a polgári védelmi társulás átalakításáról
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szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

A Szécsényi Járási Polgári Védelmi Társulás Társulási Megállapodását
jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy a társulás számlájára befizetett önkormányzati 
hozzájárulásokból ár- és belvíz  elleni védekezéshez szükséges eszközök, gépek 
kerüljenek beszerzésre.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges tájékoztatások, intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

3.) Egyebek
a.) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó pályázat.

                       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a határozati javaslatokat, és kéri azok elfogadását. Kiegészítésként elmondja, 
hogy a szemétszállításnál olyan változások lesznek, hogy a szolgáltatót a lerakott szemét után fizetési 
kötelezettség terheli, nem mindegy tehát hogy milyen és mennyi szemetet szállít el a településről. 
A komposztálható hulladékot nem kellene kirakni, és ugyanígy a szelektíven gyűjthető hulladékot sem.

Hozzászólások:

Vincze Attila kérdezi, hogy működik-e az aprítékoló,

Beszkid Andor  polgármester válasza: igen, bár a működés közben apróbb hibákra derült fény, 
amelyeket ki kell javítani.

A Képviselő-testület egyhangú – 5  igen - szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

71/2013. (VI.13.) határozata

Rimóc Község Képviselő-testülete az 1. számú melléklet 
szerint jóváhagyja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának 4. módosítását, és felhatalmazza
 a polgármestert annak aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. június 17-ig 
a határozatot küldje meg a Munkaszervezet számára.

Határidő: 2013. június 17.
Felelős: Beszkid Andor polgármester
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Rimóc Község Önkormányzata
 Képviselő-testületének

72/2013 (VI.13.) határozata

1. Rimóc Község Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja a Kelet-
Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt KEOP-1.1.1/2F/09-
11  számú,  „Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése” című pályázat Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát.

Határidő: azonnal
Felelős:.  Beszkid Andor, polgármester

2.  Rimóc  Község  Képviselő-testülete  a  Részletes  Megvalósíthatósági  Tanulmányban
bemutatott  üzemeltetési  koncepciót,  díjpolitikát  támogatja,  a  díjképzést  megismerte,  annak
betartását  – az irányadó jogszabályok  (a  hulladékról  szóló 2012.  évi  CLXXXV. törvény,  a
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díjakról  szóló  miniszteri  rendelet)  által  biztosított
keretek  között  –  a  támogatás  visszafizetésének  terhe  mellett  vállalja  a  projekt  befejezését
követő öt évig.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:    Beszkid Andor, polgármester

3.  Rimóc  Község  Képviselő-testülete  jelen  határozatával  igazolja,  hogy  a  részletes
megvalósíthatósági  tanulmányban  szereplő  üzemeltetési  koncepció  alátámasztásához
felhasznált, illetve az abban foglalt adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor, polgármester

4. Rimóc Község Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-
11 intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve
projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.

Határidő: azonnal
Felelős:.  Beszkid Andor, polgármester

5.  Rimóc  Község  Képviselő-testülete  a  KEOP-1.1.1/2F/09-11  kódszámú,  „Kelet-Nógrád
Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás hulladékgazdálkodási  rendszerének fejlesztése” című
pályázat  megvalósításához  a  beruházási  önerő  0,1  %-át  (  212.953.-  Ft-ot),  valamint  a
projekthez kapcsolódó megelőlegezendő (visszaigénylést  követően az önkormányzat  részére
visszatérítendő) ÁFA 0,1 %-át ( 787.034.- forintot) a pályázat szerinti ütemezésnek megfelelő
időben költségvetésében biztosítja. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős:    Beszkid Andor, polgármester
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6.  Rimóc  Község Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  KEOP-1.1.1/2F/09-11
kódszámú,  „Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  hulladékgazdálkodási
rendszerének  fejlesztése”  című  pályázat  pozitív  elbírálását,  illetve  az  ehhez  kapcsolódó
Társulási Tanács ülést követő képviselő-testületi ülésen az 5. pontban feltüntetett beruházási
önerő költségvetési rendeletben történő biztosításáról gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

7.  A  KEOP-1.1.1/2F  pályázatra  vonatkozó  Általános  Pályázati  Útmutató  alapján  az
önkormányzat nyilatkozik, hogy az Áht. 24. § (4). bek. b.) pontjában, valamint az Ávr. 24.§ (1).
bek. a.) és b.) pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:   Beszkid Andor, polgármester

     b.) Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megszüntetése
          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a többcélú társulás megszüntetéséről 
döntött a társulási tanács. Nincs azonban még megállapodás a társulás vagyonát illetően, illetve a 
társulás által ellátott feladatok további sorsáról sem. A megszüntető okirat sem megfelelő, 
költségvetési szervre készült és nem társulásra.
Javasolja ezért, hogy a megszüntetést akkor hagyja jóvá a testület, ha az előzőekben vázolt 
kérdésekben egyértelmű döntés, megállapodás születik.

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

73/2013. (VI. 13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Szécsény Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulás megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést és úgy dönt
hogy a megszüntetést abban az esetben hagyja jóvá, ha a társulás vagyonáról,
az ellátandó feladatokról egyértelmű megállapodás születik.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

     c.) Utca nevek megváltoztatása.
          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
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A polgármester ismerteti  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 14. §. –át amely meghatározza, hogy a közterületek elnevezésére mely szabály vonatkozik.
A településen Marx és Engels utcák vannak, melyeket javasol átnevezni.

Hozzászólások:

Beszkid János véleménye szerint virágneveket kellene adni, és ne utca legyen, hanem „ köz „ hiszen 
nincs ott épület. Van még a kis utca, amelyet Józan utcának „keresztelt „ el valaki, adhatjuk 
hivatalosan is ezt a nevet.

Golopi Károly javasolja, hogy a Marx utca legyen legyen Diófa köz, az Engels utca pedig Akácfa köz.

A polgármester egyetért az elhangzott javaslatokkal és szavazásra bocsátja:
1. Marx utca Diófa köz
2. Engels utca Akácfa köz
3. Kiss utca Józan utca

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

74/2013. (VI. 13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta Rimóc településen utcanevek
Megváltoztatásáról szóló polgármesteri előterjesztést és a következő
Döntést hozza:

             Jelenlegi elnevezés         Új elnevezés

1. Rimóc, Marx utca     880 hrsz. Diófa köz 
2. Rimóc, Engels utca   897 hrsz. Akácfa köz
3. Rimóc, Kiss utca       206 hrsz. Józan utca

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:    Beszkid Andor polgármester

Dr. Verbói Mária jegyző

    d.) LEADER pályázatok benyújtása
         Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

A  polgármester  tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  pályázati  elképzelésekről.  Kettő  pályázatot
szeretnénk beadni, az egyik a „ Piros csizmák fesztiválja,” a másik „ A viselet tartást ad”

Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázatok benyújtását.
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A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

75/2013. (VI. 13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján
( az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről ) alapján benyújtható pályázati 
lehetőségről szóló előterjesztést, és alábbiak szerint dönt:

Rimóc Község Önkormányzata benyújtja pályázatát a 35/2013. (V.22.) 
rendelet alapján:

„ Piros Csizmák Fesztiválja – A kulturális örökségünk ünnepe” címmel
rendezvény előkészítésre és megvalósításra,

Az igényelt támogatás: 1.000.000.-Ft.
A projekt összköltsége: 1.270.000.-Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

76/2013. (VI. 13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján
( az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről ) alapján benyújtható pályázati 
lehetőségről szóló előterjesztést, és alábbiak szerint dönt:

Rimóc Község Önkormányzata benyújtja pályázatát a 35/2013. (V.22.) 
rendelet alapján:

„ A viselet tartást ad „  címmel, esszközbeszerzésre.

Az igényelt támogatás:  1.000.000.-Ft.
A projekt összköltsége: 1.079.300.-Ft

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester
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      e.) Ingatlan felajánlás az önkormányzat számára
           Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A  polgármester  ismerteti  a  Rimóc  belterület  728  hrsz.  alatti  beépítetlen  terület  –  645  m2  -
tulajdonosainak  beadványát,  melyben  az  ingatlan  tulajdonjogát  felajánlják  Rimóc  Község
Önkormányzat javára.

Hozzászólások:

Beszkid János ha nem kell az önkormányzatnak fizetni, fogadjuk el.

Beszkid Andor  polgármester szavazásra bocsátja a felajánlás ingyenes elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

77/2013. (VI. 13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a rimóci 728 hrsz-ú ingatlan
Felajánlásáról szóló polgármesteri előterjesztést és úgy dönt,
hogy a

           -  rimóci ingatlan-nyilvántartásban 728 hrsz. alatt felvett 645 m2 területű, 
              beépítetlen terület elnevezésű ingatlan ingyenes felajánlását elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

Egyebek napirenden belüli képviselői észrevételek, hozzászólások:

     Beszkid János tolmácsolja Herczeg József és Pásztor Zsolt köszönetét az új szélesítésért, feljáróért. 
Vincze Józseffel beszélt, és azt mondja, hogy a telket annyiért adnák az önkormányzatnak vissza, 
amennyiért vették. 

      Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy írásban kiküldtük a levelet és kértük, hogy írásban 
jelezze vissza a vételár összegét.

      Golopi Károly elmondja, hogy öröm volt az árvíznél ( Vác ) segíteni, jó volt látni az összefogást, 
és jó volt abban részt venni. Köszönet az önkormányzatnak, a polgármesternek a gyors segítségért amit
a szervezésben nyújtott.

     Beszkid Andor polgármester válasza: Természetes, hogy amikor baj van segítsünk, ahogy 
lehetőségünk van rá. 

     Juhász Vincéné kérdezi, hogy mi lesz azokkal a kutyákkal, amelyeket nem oltattak be. 
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       Beszkid Andor  polgármester válasza: próbálkoztunk már közfoglalkoztatás keretében alkalmazni 
olyan embert, aki össze tudja gyűjteni az utcán szabadon kóborló ebeket, de nem talált rá megfelelő 
személyt. Igazán nem tudja a megoldást, régebben közterület felügyelő járta a falut, és akkor nem volt 
ennyi kutya szabadon. Ki lehetne hívni a sintért, de az igen költséges megoldás, és az összegyűjtött 
ebek tartását és az esetleges kiirtás költségét is az önkormányzatnak kell viselnie.
Közösen kellene megpróbálni megoldást találni. 

       A polgármester megemlíti, hogy az Ady Endre út 10. szám alatti ingatlan felajánlása megtörtént, 
de a házat még nem nézték meg. Véleménye szerint a tulajdonos megbízottját írásban meg kell 
keresni, hogy a képviselő-testület a korábban meghatározott 1.200 ezer forintot tud fizetni érte, 
annyiért odaadja-e.

Kéri a képviselő-testület hozzájárulását.

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

78/2013. (VI.13.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóc, Ady Endre út 10. szám
alatti ingatlan felajánlásáról szóló előterjesztést, és úgy dönt, hogy
azt 1.200.000.-Ft-ért megvásárolja.

Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonos megbízottjával való
egyeztetésre, és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
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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