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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18.00 
              órakor megtartott üléséről.

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

 

Távolmaradó képviselők:  Vincze Attila

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  öt  fő  jelen  van,  így  a  tanácskozás
határozatképes. 

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.      
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

2.) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 
szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

3.) A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

4.) Az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 
rendelet módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

5.) 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.
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Napirendek tárgyalása

1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.      
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

          ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester szóbeli kiegészítésében részletesen, sorról sorra elmagyarázza a módosítással érintett
sorokat.  Az óvodai normatív finanszírozással kapcsolatban elmondja, hogy már nem gyermeklétszám
alapján történik a finanszírozás, hanem a költségvetési  törvényben meghatározott  szak- és kisegítői
létszám, valamint  az óvoda dologi kiadásaira  egy meghatározott  összeg. Az óvodavezetői  pályázat
közzétételre került, reméli lesz olyan pályázató aki megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Hozzászólások:

Beszkid János kérdezi, hogy milyen rendszerességgel küldik a támogatást, és hogy várható-e helyből
jelentkező az óvodavezetői pályázatra?

Beszkid  Andor polgármester  válasza:  havi  nettó  finanszírozás  van.  Az  óvodavezetői  pályázattal
kapcsolatban elmondja, hogy tudomása szerint nem jár óvónőképző főiskolára egyetlen helyi  fiatal
sem. 

Jusztin Péterné véleménye szerint a finanszírozás változása miatt a dolgozóknak is biztosabb helyük
lehet. 

A  polgármester  ezt  követően  szavazásra  bocsátja  a  2013.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet
módosításának elfogadását.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

9/2013. (VII.23.) rendelet

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.18.) rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

2.) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról
szóló rendelet módosítása.

            Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester
          ( az előterjesztés  a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetét

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

 Képviselő-testületének

10/2013. (VII.23.) rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról,
 a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló

2/2011 (III.29) rendelet módosításáról
              

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

3.) A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata.
     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
     ( az előterjesztés és a rendelet tervezet  a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy volt ugyan az önkormányzatnak rendelete e 
témában, de sajnos nem volt alkalmazva. Úgy véli, hogy aki a közcsatornára nincs rácsatlakozva annak
kötelező legyen rövid időn belül rákötni a rendszerre, vagy fizesse meg a talajterhelési díjat.
A talajterhelési díj összege lényegesen megemelkedett, tehát érdemesebb lesz a rákötést választani.
A rendelet tervezet 6.  és 7. §. alternatívákat ad, el kell dönteni, hogy melyiket alkalmazza a testület.

Hozzászólások:

Kiss János véleménye szerint a 6. §. „C” variációt kellene elfogadni, az a legkevésbé igazságtalan.

Beszkid János véleménye szerint a testület évek óta minden eszközzel próbálta a csatorna-rákötést 
elérni a lakosoknál. Ha a mérési lehetőség hiányáról van szó ő is a C változat elfogadását javasolja.
Elmondja továbbá, hogy a jogalkotó azért emelhette meg a díjat, hogy az ingatlan tulajdonosok 
kössenek rá a csatornára, ne legyen szennyezve a talaj.

Kiss János javasolja, hogy az adóívvel együtt kerüljön ki az érintetteknek – névre szólóan – egy 
felhívást a csatornahálózatra való rákötési kötelezettségről. Egyébiránt kedvezményben már senkit sem
részesítene, hiszen a lehetőség mindenki számára adott volt már több éve.

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy a 7. §. A,B,C alternatívája műszaki, illetve szociális 
elemeket tartalmaz a kedvezményeket illetően. A település minden utcájában elmegy a vezeték, tehát a
rácsatlakozási lehetőség mindenki számára adott. Az időseknek mindenképpen megérné, hiszen alig 
fogyasztanak vizet, spórolnak, öntözésre az összegyűjtött csapadékvizet használják.

Kiss János kérdezi, hogy ahol nincs az ingatlanon vezetékes víz, ráköthet-e a csatornára, mennyi a 
költsége ?

Beszkid Andor polgármester válasza: igen ráköthet, mert külön óra méri a szennyvíz-felhasználást, a 
csonk bent van minden ingatlannál. Tulajdonképpen a közműfejlesztési hozzájárulást kell megfizetni 
annak aki ezt eddig nem tette meg. Erre is volt lehetőség 9 éven át havi 818.Ft-tal ki lehetett volna 
fizetni. Részletfizetést adhat a testület.
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Beszkid János egyetért Kiss János képviselőtársával abban, hogy nem javasolja külön kedvezmény 
megállapítását, hiszen 13 év alatt már rá lehetett volna kötni a rendszerre.

A polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, az elhangzott javaslatokkal, 
mely szerint: a 6. §. C. változata kerül a rendeletbe, és a 7. §. kimarad, így a szakaszok átszámozásra 
kerülnek.

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

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

11/2013. (VII.19.)  rendelete
a talajterhelési díjról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

4.) Az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet 
      módosítása.

            Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
            ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a ténylegesen 
felhasznált nyersanyagok ára kerül most rendezésre, minden kategória végig lett számolva, így jött ki a
tervezetben szereplő összeg. Az állam – az önkormányzatok jelzései alapján – szerkezetátalakítást hajt 
végre, gyermekétkeztetésre ad több pénzt, pályázat és majd elszámolás alapján

Hozzászólások:

Kiss János egyetért a tervezett emeléssel, a kedvezményekkel úgyszintén.

Beszkid Andor polgármester felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a teljes térítési díjat fizetőknél 
százalékban és forintban is megadható a kedvezmény. Természetesen a kedvezményről szóló döntést 
egyedi határozatokban kell foglalni, és azt az érintettekkel közölni szükséges. 

A jegyző javasolja, hogy az egyedi határozatokat a polgármester hozza meg és írja alá, képviselő-
testületi felhatalmazás alapján.

A javaslattal a képviselő-testület egyetért, és egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

83/2013. (VII.18.) határozata

 A Képviselő-testület megtárgyalta a  helyi intézményekben
 gyermekétkeztetésben részesülő, teljes összegű térítési díjat fizető rimóci
 lakóhelyű gyermekek, térítési díj kedvezményéről szóló javaslatot és
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felhatalmazza a polgármestert arra, hogy  a kedvezményben részesülő 
gyermekek térítési díj kedvezményéről szóló egyedi határozatokat a képviselő-
testület nevében  hozza meg, és írja alá. 
A kedvezmény időszaka: 2013. szeptember 1-től, 2013. december 31-ig.

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

Beszkid János kérdezi, hogy a nyersanyagnormára miért nem lehet egyéb költséget terhelni ? Az 
önkormányzat előállítja ugyan a nyersanyagot, de a  műtrágya, permetezőszer költségét hová lehet 
beszámítani ?

Beszkid Andor polgármester válasza: Ebben az évben a startmunka programból megtérülnek a 
költségek, és a nyersanyag normát azért kellene megemelni, hogy ki lehessen jönni a pénzből.
További tervei is vannak a mezőgazdasági startmunkában, mégpedig állattenyésztésre vonatkozóan, 
csak ahhoz szakember és hely szükséges.

A polgármester javasolja a térítési díj kedvezmény – rendelet tervezetben meghatározott kör részére – 
25 %-ban való megállapítását. Ez kerül a rendelet végleges szövegébe.

Golopi Károly egyetért a 25 %-os mértékkel.

A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával, és egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

12/2013.(VII.23.) rendelete

az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról
szóló 3/2010.(III.29.) rendelettel módosított

11/2008. (X.08.) rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

5.)Egyebek
    a.) Polgári védelmi társulásról tájékoztatás.
         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester emlékezteti a képviselőket arra, hogy korábbi ülésen volt már szó a polgári védelmi 
társulásról. Nagylóc lett a székhely, az ottani hivatal látja el a munkaszervezeti feladatokat is.
Tehát erre valamilyen költséggel számolni kell, és a maradék pénzösszeget eszközbeszerzésre kell 
majd fordítani. Ez azonban – a jegyző tájékoztatása szerint – nem igényel képviselő-testületi döntést, 
hanem a társulási tanács a költségvetés elfogadásakor dönt ebben a kérdésben.
Ha a tapasztalat az lesz, hogy mégsem eszközbeszerzésre fordítódik az önkormányzati hozzájárulás, év
végével – hat hónapos felmondással – ki lehet lépni a társulásból.
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    b.) Iskolai normatív elszámolásról tájékoztatás
          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester elmondja, hogy – mint az képviselő-testület előtt ismert – az iskola fenntartása 2011.
szeptemberétől a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásához került, az elmúlt év
december 31-ig. Azt követően pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át.
A december  31.-i  fordulónappal  került  elszámolásra  az  önkormányzati  hozzájárulás  és  a  normatív
támogatás. Az önkormányzatok – Rimóc, Nógrádmegyer és Kishartyán – havonta – egy éven keresztül
-  tartalékoltak  pénzt  a  decemberi  járulékok  kifizetésére  azzal  a  szándékkal,  hogy ne  terhelje  egy
összegben  a  társulást.  A  költségek  elszámolásra  kerültek,  így  Rimóc  három-  millió  forint  plusz
forrással  számolhat.  Természetesen  ez  az  összeg  a  költségvetést  érinti,  és  rendelet  módosítást  is
eredményez.

    c.) Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás
         Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az ivóvíz és csatorna hálózat visszakerült
az  önkormányzatokhoz.  Az  állam  előírja,  hogy  az  önkormányzat  válassza  ki  a  szolgáltatót,  de
megmondja  a  díjat  is,  azt  is,  hogy  a  befolyó  pénzt  csak  a  közműre  használhatja  fel.  Minden
dokumentáció, minden feladat az önkormányzatokra hárul amit eddig az Észak-Nógrád Vízmű Kft-nél
volt.  Viszont  az  önkormányzatoknál  nincs  ilyen  végzettségű  szakember  ezért  gondolkodtak  a
polgármesterek társulás létrehozásában. Ismerteti a határozati javaslatot.

Hozzászólások:

Golopi Károly kérdezi, hogy az ÉRV-től kikerül a feladat ?

Beszkid Andor polgármester válasza: igen, kockázat van, ami biztos, hogy így az összegyűjtött pénz
oda kerül, ahol éppen baj van és így megoldódik a probléma.

Kiss János kérdezi, hogy melyik a legrégebben kiépült vezeték ?

Beszkid Andor válasza: Szécsényé, de folyamatosan került felújításra.

A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő testületének

84/2013 (VII.18.) határozata.

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő testülete,  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló
2011.  évi  CCIX.  Törvény  rendelkezéseinek  betartására,  a Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény  IV. fejezetében leírt  szabályok
betartásával, az alábbi döntéseket hozza:
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1. alapító  tagként  részt  vesz  az  Észak-Nógrádi  Víziközmű-kezelő  Önkormányzati
Társulásban  a  társulás  a  víziközmű  vagyon  nyilvántartásának  vezetésére,  és  a
használati  díj  felhasználásának  bonyolítására  jön  létre.  A  képviselő-testület
felhatalmazza a polgármester, a mellékelt társulási megállapodás aláírására.

2. A  törvény  értelmében  használati  díjnak  minősülő,  minden  a  víziközmű-vagyon
üzemeltetéséből származó bevétel, a megalakuló  Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő
Önkormányzati  Társulásra  engedményezi.  A  társulás  a  befolyt  bevételeket  a
társulási  megállapodás  értelmében  a  víziközmű-vagyon  fejlesztésére  fordítja.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozathoz  mellékelt  Engedményezési
megállapodás aláírására.

3. Az  Észak-Nógrád  Vízmű  Kft,  a  víziközmű-vagyon  átadását  követően,  az
önkormányzatok részére átadja, a vagyon fejlesztésére fordítható felhalmozódott, fel
nem  használt  használati  díjat.  Az  önkormányzat  ezt  a  díjat  az  Észak-Nógrádi
Víziközmű-kezelő  Önkormányzati  Társulásra  engedményezi,  és  felhatalmazza  a
polgármester, a határozathoz mellékelt Megállapodás Fejlesztési célú alapátadásról
és annak engedményezéséről, című megállapodás aláírására.

4. Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  Észak-Nógrádi  Víziközmű-kezelő
Önkormányzati Társulásban az önkormányzat érdekeit képviselje.

Határidő: azonnal
Felelős:  Beszkid Andor polgármester

Egyebek napirenden belül a polgármester az alábbiakról ad tájékoztatást:

- Kupumicára hívják a falu képviselőit, összesen 6 főt tudnak fogadni, a kérdés, hogy 
megyünk-e és ha igen hány fő, holnapra kell a válasz.

- Napszámos-óra a hónap végére elkészül. Mikor legyen az avatás ?
 

Hozzászólások:

     Juhász Vincéné kérdezi, hogy hol lesz a helye ?
 
      Beszkid Andor polgármester válasza: a sportcsarnok mellett, a Trianoni emlékmű közelében, . Az 
alak a templom felé néz, ahogy megpihen. Kő talapzaton lesz, egy átlagos ember magasságtól kicsit 
kisebb, az óra barázdaszerű úgy mutatja az időt, ahogy a nap megy az égen. A rimóci delet mutatja, 
nem az európait. Érdemes volna kikövezni hozzá az utat, később pedig padot is el lehet helyezni.

      Golopi Károly valamelyik vasárnapra javasolja az avatást.

     Juhász Vincéné az augusztus 20-i ünnepi szabadtéri mise utánra javasolja.

     Beszkid János véleménye szerint bármelyik vasárnap jó, az augusztus 20-i mise egyébként is 
hosszú, nem érdemes az avatást ezzel összekapcsolni.

       Beszkid Andor  polgármester javaslata: Augusztus 25. vasárnap.
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Ezzel a javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért.

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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