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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 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

  Vincze Attila képviselő

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

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

                           
2.) Rimóci Nyulacska Óvoda működésével kapcsolatos előterjesztés.

Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

3.) Egyebek
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

4.) Zárt ülés keretében: Egyéni kérelmek.
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.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről.  
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
      ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
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A  polgármester  szóbeli  kiegészítőjében  megerősíti,  hogy  a  gazdálkodás  során  a  spórolás  és
takarékoskodás volt szem előtt tartva, ennek lett az eredménye a tájékoztatóban szereplő mérleg.
Megkérdezi  a  képviselő-testületet,  hogy  az  50  %-tól  nagyobb  eltérések  okait  ismertesse,  vagy
kérdéseket tesznek fel.
 
Hozzászólások:

Beszkid János  kérdezi, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő, szállítási szolgáltatások díja miért lett
144  % ,  a  nem  rendszeres  személyi  juttatások  116,3  %,  az  irodaszer  nyomtatvány  és  az  egyéb
üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadásoknál is van eltérés az időarányos teljesítéshez viszonyítva.

Beszkid Andor  polgármester válasza: a szállítási szolgáltatások díja a Lettországi – testvér település –
látogatásunk  kiadásait  tartalmazza,  kicsit  több  került  mint  gondoltuk.  A nem rendszeres  személyi
juttatás a járáshoz átkerülő dolgozók szabadság megváltását tartalmazza. Az irodaszer, nyomtatvány és
az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások az elmúl év végén történt vásárlásoknak az
idei évben való realizálódását takarja. 
A polgármester úgy véli, hogy az önkormányzati gazdálkodás jó kezekben van, a részletes tájékoztató
Percze Renáta pénzügyes kolléganő munkáját dicséri.

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

104/2013. (IX. 12.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló polgármesteri
előterjesztést és azt a melléklet szerint e l f o g a d j a.

2.) Rimóci Nyulacska Óvoda működésével kapcsolatos előterjesztés.
Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

                  
A polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatja a képviselő-testületet a köznevelési feladatok 
finanszírozási rendszeréről. 
Ismerteti továbbá azokat a jogszabályokat amelyek meghatározzák a pedagógus fokozatokhoz tartozó 
illetmény számítás módját és mértékét, valamint a nevelési oktatási intézményekben alkalmazottak 
számára járó pótlékok mértékét az illetményalap százalékában. Az intézményvezetői pótlék alsó határa
az illetményalap 40 %-a, felső határa pedig az illetményalap 80 %-a. 
A Rimóci Nyulacska Óvoda vezetőjének vezetői pótléka mértékét a képviselő-testület határozza meg.

Kéri a javaslatokat a pótlét mértékére.

Hozzászólások:

Kiss János véleménye szerint a környező településekkel való összhangot kellene megtalálni, ezért a 
minimumot javasolja. 
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Beszkid János kérdezi, hogy az állam ad-e ehhez pénzt ?

Beszkid Andor válaszában elmondja, hogy tudomása van olyan, hasonló óvodát működtető 
településről, ahol szintén a minimum pótlékot adták. A finanszírozás külön nem nevesíti a pótlékot.

A  polgármester  szavazásra  bocsátja  a  Rimóci  Nyulacska  Óvoda  vezetőjének  vezetői  pótlékának
mértékére elhangzott javaslatot:

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

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

105/2013.(IX. 12.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Nyulacska Óvoda vezetőjének
Intézményvezetői pótlékára vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

A Rimóci Nyulacska Óvoda megbízott vezetőjének intézményvezetői pótlékát
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a nevelési-oktatási  intézményekben 
alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában  
megnevezésű,  8. melléklete alapján, a vezető számára meghatározott illetményalap
40 %-ában  állapítja meg, 2013. szeptember 1. napjától.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:  Beszkid Andor polgármester

3.) Egyebek
a.) Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás.

            Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a 2013/2014 tanévre vonatkozó csatlakozási felhívást.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

106/2013. (IX. 12.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról szóló polgármesteri 
előterjesztést és úgy határoz, hogy a 2013/2014-es tanévben is csatlakozik
a programhoz.
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Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

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

 b.)  ÉRV Zrt –ből részvény vásárlás.
                 Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester szavazásra bocsátja a részt vásárlásra vonatkozó határozati javaslatot.
 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

107/2013. (IX.12.) határozata

Rimóc  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát
fejezi ki az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben való
részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” típusú
részvény megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től 
10.000.-Ft névértéken, 28.500.-Ft vételáron.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére. 

A Képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetéséből biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

c.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra igénylés 
benyújtása.

          Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a 39/2013. (VII.31.) BM rendeletnek a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésének feltételeit. 
Javasolja, hogy a működőképességet szolgáló támogatásra adjuk be az igényt.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

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

108/2013. (IX. 12.) határozata

A Képviselő-testület a megyei önkormányzati tartalékról és a
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM
rendelet szerint a működőképességet szolgáló támogatásra benyújtja
támogatási igényét.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.

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

d.) Szociális szövetkezet létrehozása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának levelét, 
melyben a szociális szövetkezet megalakításáról ad tájékoztatást. Ismerteti továbbá a szövetkezetekről 
szóló 2006. évi X. törvénynek a szociális szövetkezetre vonatkozó részét .
Véleménye szerint a foglalkoztatás e formán keresztül valósulhat meg a jövőben. 

Hozzászólások:

Kiss János véleménye szerint, ha vannak a faluban olyan fiatalok, akik szakmailag jók, de nem tudnak 
elhelyezkedni – akár pénzügyes, akár mezőgazdasági szakember – rájuk lehetne bízni a szövetkezet 
működtetését. Lát benne fantáziát, így az önkormányzatról is le lehetne választani, és munkahelyeket 
is lehetne teremteni.

Juhász Vincéné szerint, ha az önkormányzat belép a szociális szövetkezetbe, több lesz a munka, a 
gond,
ennek ellenére végig kellene gondolni a lehetőségét. 

Vincze Attila: nincs tudomása róla, hogy van a faluban alkalmas személy erre a feladatra.

Golopi Károly tudomása szerint már többen gondolkodtak szociális szövetkezetben, olvasott is ezzel 
kapcsolatos híreket.
 
Beszkid Andor polgármester szerint nem kellene kizárni a szociális szövetkezet megalakításának 
lehetőségét. Körbe kell járni a témát, ahol működik a tapasztalatokról lehet információt gyűjteni. 
Amennyiben mégis megalakul a szociális szövetkezet, úgy - véleménye szerint  - abban az 
önkormányzatnak is részt kell vennie.

A polgármester szavazásra bocsátja a szociális szövetkezet létrehozásával kapcsolatos előterjesztést.
 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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 Rimóc Község Önkormányzata

Képviselő-testületének
109/2013. (IX.12.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális szövetkezet létrehozásával 
kapcsolatos polgármesteri előterjesztést és úgy határoz, hogy 

1. a szociális szövetkezet létrehozását támogatja,
2. az önkormányzat által startmunka program keretében beszerzett  

eszközöket a szociális szövetkezet részére használatba adja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

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

    e.)   Településrendezési tervet érintő javaslat.
           Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
           ( a határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását.

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

   
 Rimóc Község Önkormányzata

Képviselő-testületének
110/2013. (IX.12.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a településrendezési terv várható módosításával 
kapcsolatos polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

Rimóc Község Önkormányzata a Rimóc, 0108/3, 03/53-54-55, 072/7 és 947/1-3 hrsz-ú 
ingatlanok területének általános mezőgazdasági övezetből egyéb ipari gazdasági építési 
övezetbe, közúti közlekedési övezetbe és zöldterület övezetbe történő átsorolásával, a 
73/12, 945/48, 945/49 hrsz-ú ingatlanok besorolásának pontosításával, a 670-672 és 
213-217 hrsz-ú ingatlanok területén a helyi érdekvédelmi terület határ, az építési övezeti
határ és a beépítési-környezetvédelmi előírások pontosításával, a 642 hrsz-ú telken a 
közterületi parkoló kijelölésével, a különleges területek előírásainak aktualizálásával, 
illetve a kerékpárút nyomvonalak, út minta-keresztszelvények és kapcsolódó előírások 
pontosításával, valamint a terepszint alatti közművezetékek közterületre való 
kiváltásának előírásával, továbbá a tervezés megkezdése óta bekövetkezett jogszabály 
változások figyelembe vételével a településfejlesztési koncepció, településszerkezeti 
terv, településszerkezeti terv leírása, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 
módosítását határozza el, teljes eljárás keretében.
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A településrendezési terv módosítás várható hatása a módosítással érintett, lehatárolt 
területekre terjed ki, ennek keretében a kijelölt egyéb ipari gazdasági terület hozzájárul:
- a település lakosságmegtartó képességének javításához, a helyi adottságokat kiaknázó 
gazdasági struktúra kialakításához, új munkahelyek teremtéséhez, a környezetvédelemre
vonatkozó előírásokkal összhangban,
- és amelynek környezetformáló megvalósítása során (különös tekintettel a víz, a 
levegő, a talaj a klíma és az élővilág védelmére) a lakóterület felé eső részén és a 
területet körbevevő területrészen növényzettel történő beültetési kötelezettségű 
területsáv kijelölésével, biztosított a tájba való illeszkedés és a környezetet kímélő 
megvalósíthatóság.

A településrendezési terv módosítás várható hatása a lehatárolt területeken kívül a 
jogbiztonság megteremtése, a módosult jogszabályok és magasabb szintű 
területrendezési terveknek történő megfeleltetéssel, jogszabály harmonizáció 
elvégzésével.

Az önkormányzat a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint, a teljes körű 
nyilvánosság biztosításával dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól:
- A településtervezési terv módosítása során nem jelöl ki partnereket, minden érdekeltet 
a jogszabályok szerint ( a helyben szokásos módon) tájékoztat a településrendezési terv 
módosításának lefolytatásáról,
- ennek a településrendezési terv módosítás vázlattervi és egyeztetési dokumentumait 
hivatalos helyiségben kifüggeszti, hogy az érdekeltek azzal megismerkedhessenek, és 
azzal kapcsolatban véleményt, javaslatot adhassanak, 
-az el nem fogadott javaslatok, vélemények dokumentálását, nyilvántartását a 
jogszabályok előírásai szerint végzi.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:  értelemszerűen
Felelős.     Beszkid Andor polgármester

Egyebeken belüli képviselői észrevételek, javaslatok:

Juhász Vincéné: a konyhások kérték őt, hogy tolmácsolja a képviselő-testületnek, hogy üstöt, és 
automata mosógépet kellene beszerezni a konyhára. Az üst régi, mosógép pedig nincs, kézzel mosnak. 
Kérdezi továbbá, hogy az orvosi lakással van-e elképzelés ? Megyerben találkoztak egy rimóci 
tanítónővel, kérdezi, hogy itt helyben lehet-e alkalmazni ?

Beszkid Andor polgármester válasza:

- a gondozási központ vezetőjével beszélt már az üst megvásárlását illetően, megadta a 
felhatalmazást a kiválasztásra, a mosógépet is meg tudjuk venni.

- Az orvosi lakást az óvoda-vezetői pályázathoz megajánlanánk szolgálati lakásnak, ezért üres 
még mindig, de szellőztetik és figyelnek rá. 

Vincze Attila javasolja, hogy a gondozási központ vezetőjének és minden önkormányzati intézmény 
vezetőjének legyen leírva az, hogy mennyi keret felett rendelkezhet.
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Juhász Vincéné  jelzi, hogy egyre több a rühös, tetves, ótvaras a faluban, továbbá anyukák jelezték, 
hogy elszaporodtak a csótányok. Mit lehet tenni ? Továbbra is probléma a faluban kóborló éhes kutyák
megoldatlan helyzete, összeverődnek, támadnak, az emberek pedig félnek.

Kiss János véleménye szerint az óvodában, iskolában fel kellene méretni a helyzetet, a tetves fejet, 
hajat kezelni kell. Közmunkás ellenőrizhetné, hogy valóban lekezelik-e, betartják-e az útmutatást.

Juhász Vincéné javasolja, hogy a közmunkások a saját lakókörnyezetükben, elsősorban a Magashegyi 
úton – szedjék össze a szemetet.

Beszkid Andor polgármester elmondja, hogy a védőnővel beszélt már a tetvességről. A védőnő 
beszerezhet egy olyan fésűt, amivel kiszedi a hajból a tetveket és serkéket. Javasolta a védőnőnek, 
hogy havonta adjon jelentést az ÁNTSZ-nek, név szerint és azt is, hogy mennyit költött a kezelésre és 
a védekezésre.

A képviselő-testület ezt követően 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:

Golopi Károly Vincze Attila
    képviselő      képviselő
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