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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-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 és Kis János képviselő Urak a jelezték hogy a képviselő-testületi ülés munkájába egyéb 
elfoglaltságuk miatt később csatlakoznak.

Tanácskozási joggal:  Bárányné Márton Melinda (   jegyző helyettesítésre )

Meghívottak : Dr. Ludvai Dezső  rendőrkapitány
                         Bablena Péterné     gondozási központ vezető
                         Csemer Károly       Rimóci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

A polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott képviselő-testületi tagok közül öt fő jelen van, így a tanácskozás
határozatképes  és  az  ülést  megnyitja  18.00  perckor.  Elmondja,  hogy  Vincze  Attila  és  Kis  János
képviselő Urak a jelezték hogy a képviselő-testületi ülés munkájába egyéb elfoglaltságuk miatt később
csatlakoznak.
Rimóc  Község  Képviselő-testületének  2013.  november  14-i  soros  ülés  összehívására  a  hatályos
vonatkozó  jogszabályoknak  megfelelően  írásban  került  sor  2013.  november  5-én,  mellyel  azonos
időben  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  és  Ellenőrzési  Osztályának  részére  –  a
jogszabályban megfogalmazott kötelességnek eleget téve – a meghívó megküldésre került. 

Beszkid Andor polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére és kéri a képviselő-testületet hogy a
meghívóban  megjelölt  napirendet    fogadja  el.   A  jegyzőkönyv  vezetésévek  megbízza  Bárányné
Márton Melindát a polgármesteri hivatal igazgatási előadóját, a jegyzőkönyv hitelesítésre pedig felkéri
Golopi Károly és Juhász Vincéné képviselő-testületi tagokat. 
Kéri  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  hogy a  rendőrkapitány  Úr  beszámolóját  követően  tárgyalja  az
egyebek napirendi pontban tervezett Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és
házi  rendjének előterjesztését  valamint  az ezzel  szorosan összefüggő térítési  díjairól  szóló rendelet
módosítását mely az említett SZMSZ mellékletét képezi.
Egyebek napirendi pontban kéri tárgyalni még a Szécsény Kistérség  Önkormányzatainak Többcélú
Társulásának megszüntetéséről  szóló megállapodást  valamint  az ezzel  összefüggő vagyonfelosztási
szerződés  tárgyalását,  valamint  a  Magyar  Vöröskereszt  szécsényi  szervezetének  véradók
köszöntésével kapcsolatos támogatási kérelmét. 
Egyebek  napirendi  pontban  szeretne  beszámolnia  a  korábbi  képviselő-testületi  döntés  alapján
benyújtott  tűzifa  pályázat  eredményéről,  valamint  a  Rimóc  község  településrendezési  tervének
módosításával kapcsolatos feladatokról
Megkérdezi hogy van-e valakinek még javaslata, mivel egyebekben senki nem jelezte,  hogy szólni
kíván,  kéri,  aki  az  elmondottak  szerint  egyetért  a  napirendi  pontok tárgyalásával,  kézfenntartással
jelezze. 
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A képviselő-testület  az előterjesztett napirendet valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyét   más
javaslat  megtétele  nélkül  egyhangúlag  –  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül-   6  igen  szavazattal
elfogadja.

Az ülés napirendje :

1. Tájékoztató Rimóc település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő:Dr. Ludvai Dezső rendőrkapitány

2. Előterjesztés Rimóci Község Önkormányzat az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi
térítési díjak megállapításáról szóló 11/2008. ( X.08,.)  rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

3.  Előterjesztés  Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatának valamint 
munkarendjének elfogadására.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

4.  Előterjesztés  Rimóci  Község  hulladékgazdálkodásáról  és  a  közterületek  tisztán  tartásáról
szóló  önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

5. Előterjesztés Rimóci Község Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/
2004. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

6. Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

7.  Egyebek

- Előterjesztés a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának 
megszüntetéséről, a vagyonfelosztási szerződés elfogadásáról. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

- Előterjesztés  „Rimóc Községért” Alapítvány kuratóriuma által -az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 103/2013. (XI.8.) VM rendeletben szabályozottak alapján- 
elkészített pályázatát. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

- Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szécsényi Irodája által benyújtott támogatási kérelem 
megtárgyalására.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

- Tájékoztató a helyi önkormányzatok  szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás elbírálásáról.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

-Tájékoztató Rimóc község jelenleg hatályos  településrendezési eszközeinek módosítására tett 
intézkedésekről.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
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Beszkid  Andor  polgármester  az írásos  meghívóban  megjelölteknek  megfelelően  napirend  előtt
beszámol az előző képviselő-testületi ülés óta megtett intézkedésekről,  valamint a képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról a következőkben :

„Tisztelt Képviselő-testület! 

A legutóbbi munkaterv szerinti  ülésünket 2013. október 11.-én tartottuk,  az azóta eltelt időszakban
az alábbi események történtek. 
- A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság a térségben több záportározó megépítését tervezi. Az
előzetes  elképzelésekkel  és  az  elkészült  kiviteli  tervekkel  összhangban  a  rendelkezésünkre  álló
információk  szerint  a  Rimóci  záportározó  megépítése  a  korábbi  felfüggesztést  követően,  újra
engedélyezési szakaszban van

- Rimóc Község Önkormányzat rendezési tervének végleges módosítására vonatkozó dokumentáció a
Polgármesteri  hivatal  hirdetőtábláján kifüggesztésre került  az a lakosság számára megtekinthető.  A
megtekintés  lehetőségéről   a  település  honlapján  illetve  a  település  hirdetőtábláin  felhívtuk  a
figyelmet.. Erről részletesebben majd az egyebek napirendi pontban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-
testületet.
-Tájékoztatom továbbá tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a 20123 október 11-i testületi üléseken hozott
határozatok végrehajtására a szükséges intézkedéseket megtettük. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem tájékoztatóm elfogadását! 
Kérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
kiegészíteni valója?” 

Kérdés nem volt, a képviselő-testület a tájékoztatót  egyhangú szavazással – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta. 

Napirendek tárgyalása

1. Tájékoztató Rimóc település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő:Dr. Ludvai Dezső rendőrkapitány
(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 

Beszkid Andor polgármester :

Tisztelt Képviselő társaim !

Nagy tisztelettel köszöntöm mai képviselő-testületi ülésünkön Dr. Ludvai Dezső rendőrkapitány Urat ,
az  írásban  megküldött  tájékoztatót  elektronikus  formában  eljuttattuk  a  képviselő-testület  tagjainak
Kérem a rendőrkapitány Urat hogy tartsa meg beszámolóját.

Dr. Ludvai Dezső rendőrkapitány :
Én  is  tisztelettel  köszöntöm  a  képviselő-testület  jelen  lévő  tagjait  illetve  az  ülésre  meghívott
vendégeket.

Az írásban megküldött beszámoló Rimóc község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és kapcsolódó feladatokról csak kiegészíteni szeretném. 
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Amit el szeretnék mondani hogy a beszámoló a  2011-2012 évi adatok tartalmazza. Az azóta eltelt
időszakban  sor  került  egy  feldolgozói  csoport  felállítására   elsősorban  a  tulajdon  elleni
bűncselekmények hatékony felderítésének céljából.
Ezzel párhuzamosan a rendőrkapitányság szervezeti felépítése bizonyos átszervezésen ment keresztül,,
többek között itt említeném meg az alosztályok létrehozását.
A térség településein jellemző lesz a készenléti rendőrség jelenléte, valamint szolgálatot teljesítő lovas
és kutyás járőrök is mind többször teljesítenek a térségben szolgálatot.
Szeretném  még  megemlíteni  a  közalapítvány   szerepét  a  rendőrség  munkájában  ,  hiszen  nagy
segítséget jelentenek elsősorban a pályázatok előkészítésében és lebonyolításában.
Kérném a képviselő-testület  tagjait hogy amennyiben kérdésük, észrevételük illetve javaslatuk van,
úgy azokra szívesen válaszol.

Beszkid János képviselő:
Három kérdést szeretnék a rendőrkapitány úrnak feltenni . Elsőként hogy mennyiben ítélné meg az
elkövetett bűncselekmények súlyosságát, másodsorban szeretnék adatot kérni az állomány létszámával
kapcsolatban,  míg  harmadsorban  kíváncsi  lennék  hogy  a  jogszabályi  változások  következtében
változtak-e a rendőri jogok.

Dr. Ludvai Dezső rendőrkapitány :
Jelenleg 75 fő teljesít szolgálatot a kapitányságon,  de az e-útdíj egy plusz ellátandó feladatként még
bővíti a rendőrség munkáját. Számításaim szerint  3-4 fő körül határozható meg az ülés álláshelyek
száma. El szeretném még mondani,  hogy jelen pillanatban 6 fő van Pásztó városából szolgálatra a
szécsényi kapitányságra vezényelve.
A közbiztonsági  helyzet  nem romlott,  azt  már  az  írásos  beszámolóban  is  számszerűsítettem –  48
esemény  történt.  A  rendőrség   -  a  jelenleg  hatályos  jogszabályok  értelmében  -  rendelkezik  elég
jogkörrel és él is azzal.

Csemer Károly  RNÖ elnöke:
Több  esetben  is  előfordult  hogy  segítséget  szeretett  volna  a  járőrök  vagy  a  nyomozó  hatóság
munkájához nyújtani, de az eljáró hatóság nem fogadta el azt. A hely valamint az emberek ismerete
miatt gondolta hogy segíteni tudna.

Dr. Ludvai Dezső rendőrkapitány :
Javasolja hogy december hónapban üljenek le és egy közös megbeszélés, egyeztetés keretein beszéljék
meg  a  lehetőségeket,  a  segítséget  a  Nemzetiségi  Önkormányzattól  természetesen  nagyon  szívesen
veszik a mindennapos munkájuk során.

Beszkid János települési képviselő
Megköszöni a kielégítő választ és szeretné még megkérdezni hogy szó volt a rendőrség részére egy
terepjáró megvásárlására, melyet határozatával a rimóci képviselő-testület is támogatott. Továbbá meg
szeretné még kérdezni hogy mennyire jellemző-e térségre a manapság olyan divatos internetes bűnözés
elterjedése.

Dr. Ludvai Dezső rendőrkapitány :
Köszöni az önkormányzat segítő szándékát , de nem került sor a terepjáró megvásárlására mert már a
beszerzés  előtt  fenntartási  gondokkal kellett  számolni.  A terepjáró a körzeti  megbízottak  munkáját
segítette volna, az egyébként személygépkocsival nehezen megközelíthető helyekre történő eljutásban,
azok megközelítésében.
Az  internetes  bűnözés  elterjedése  nem  jellemző  a  térség  településeire.  Ezzel  összefüggésben
leginkább az interneten történő vásárlások során történő csalások valamint számlák ki nem fizetése a
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jellemző. Egy esetben fordult elő internetes történt ismerkedésből fakadóan egy kiskorú  Budapestről
történő hazahozatalára.

Beszkid Andor polgármester:
Az  állampolgárok  biztonságérzetét  mindenképpen  növeli  a  hatékony  fellépés,  a  rendzavarókkal
szemben A másokat zavaró magatartási formák mind inkább jellemzőek, továbbá nagyon fontosnak
tartja a közvagyon elleni bűncselekmények tekintetében a hatékony fellépést, elsősorban az elektromos
energia valamint kábel televízió illegális használatára gondolok.

Dr. Ludvai Dezső rendőrkapitány :
Ezeket a rendzavarásokat dokumentálni kell, hiszen a hangos zenehallgatás nap mint nap történte már
akár  zaklatásnak is  minősíthető.  A nyomozás során a felderítés  eredményessége  az említett  esetek
tekintetében 76 %-os .

Golopi Károly képviselő:
Megköszöni a beszámolót és megítélése szerint a járőrök jelenléte kielégítő és rendzavarások esetén
nagy visszatartó erő.

Beszkid Andor polgármester.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel  hozzászóló  nem jelentkezett,több kérdést,  észrevételt  a  testület  tagjai  nem jeleztek  szeretné
megköszönni a beszámoló megtartását a rendőrkapitány Úrnak. Ezt követően  szavazásra bocsátja az a
beszámoló  elfogadására  vonatkozó  határozati  javaslatot.  Kéri,  aki  elfogadja,  igennel  és
kézfenntartással jelezze. 
A Képviselő-testület az elhangzott beszámolót egyhangú – 5 igen – szavazattal elfogadja.

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

125/2013. (XI.14.) határozata

Rimóc  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szécsényi
Rendőrkapitányság  Rimóc  közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, és kapcsolódó feladatokról szóló beszámolóját megismerte és annak
– a melléklet szerinti - elfogadása mellett döntött

  
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                 Dr. Verbói Mária jegyző

( A napirendi pont tárgyalását követően Beszkid Andor polgármester Úr 19 óra 15 perckor szünetet
rendelt el.
Vincze Attila  és Kiss János képviselő urak 19 óra 20 perckor megérkeztek és csatlakoztak a képviselő-
testület munkájához.
A képviselő-testület munkáját  19 óra 30 perckor – 15 perces szünetet követően – folytatta .)

2. Előterjesztés Rimóci Község Önkormányzat az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi
térítési díjak megállapításáról szóló 11/2008. ( X.08.)  rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
 ( az írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként kiküldésre került , mely előterjesztés a jegyzőkönyv
melléklete )
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Beszkid Andor polgármester :

Az  írásos  előterjesztés  megküldése  került,  azt  csak  kiegészíteni  szeretné  annyiban  hogy  a
rendeletmódosítás  a  következő  napirendi  ponthoz  szorosan  kapcsolódik.  A  jogharmonizáció
megteremtése érdekében volt szükséges a rendelet melléklet szerinti módosítása.

Fentiek  alapján  kérem  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  Önkormányzat  élelmezési
nyersanyagnormák  és  intézményi  térítési  díjak  megállapításáról  szóló  11/2008.  (  X.08.)
rendeletének  módosítását,    Kérdezi,  hogy van-e  valakinek  kérdése,  véleménye  az  előterjesztéssel
összefüggésben. 

Mivel  hozzászóló  nem  jelentkezett,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  szereplő  rendelet-
tervezetet.  Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

18/2013. ( XI.14.)   rendelete

élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
 11/2008. ( X.08,.)  rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

3.  Előterjesztés  Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatának valamint 
munkarendjének elfogadására.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 

Beszkid Andor polgármester :

Az  előző  napirendben  tárgyaltakhoz   szorosan  kapcsolódik  a  következő  képviselő-testületi
előterjesztés  megvitatása mivel  amint  már az előző napirendnél  is  elmondta a Gondozási Központ
Szervezeti  és  működési  szabályzatának  mellékletét  képezi  a  térítési  díjakat  szabályozó  hatályos
önkormányzati rendelet.

Fentiek  alapján  kérem  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy   a  Gondozási  Központ  Szervezeti  és
Működési Szabályzatának megalkotására vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjék. Kérdezi, hogy
van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel  hozzászóló  nem  jelentkezett,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  szereplő  határozati
javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 

A  képviselő-testület  egyhangúan  –  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül-  hét  igen  szavazattal  a
következő határozatot hozta.
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Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

126/2013. (XI.14.) határozata

Rimóc  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gondozási  Központ
Szervezeti és működési szabályzatát  megismerte és a annak – melléklet szerinti -
elfogadása mellett döntött

                            Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.    
 

 
Határidő:  azonnal
Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                 Dr. Verbói Mária jegyző

Beszkid Andor polgármester :

Ezen napirendi ponton belül még egy határozati javaslatot terjeszt elő mely szintén kapcsolódik az
előző  napirendben  tárgyaltakhoz   mivel  a  Gondozási  Központ  munkarendjének  elfogadására
vonatkozó valamint határozati javaslat megtárgyalását kéri.

Fentiek  alapján  kérem Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  Gondozási  Központ  munkarendjének
megalkotására  vonatkozó  határozati  javaslatot  megtárgyalni  szíveskedjék.  Kérdezi,  hogy  van-e
valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel  hozzászóló  nem  jelentkezett,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  szereplő  határozati
javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A  képviselő-testület  egyhangúan  –  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül-  hét  igen  szavazattal  a
következő határozatot hozta.

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

127/2013. (XI.14.) határozata

Rimóc  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gondozási  Központ
munkarendjére vonatkozó dokumentációt  megismerte és a annak – melléklet szerinti
- elfogadása mellett döntött
                         

                       Határidő:  folyamatos
Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                 Dr. Verbói Mária jegyző

4.  Előterjesztés  Rimóci  Község  hulladékgazdálkodásáról  és  a  közterületek  tisztán  tartásáról
szóló  önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 
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Tisztelt Képviselő-testület !

Az  alábbiakban  részletezett  indokokra  tekintettel  szükségessé  vált  a települési  szilárdhulladék-
gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a közterületek tisztán tartásáról és a
települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  helyi  közszolgáltatásról  szóló  13/2003  (XI.1)
önkormányzati  rendelet  felülvizsgálata,   és  mivel  a  korábbi  önkormányzati  rendelet  több  pontján
szükséges a változtatás ezért új hulladékgazdálkodási rendelet tervezetet terjesztek elő.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének
19. pontja alapján a helyi önkormányzati feladat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása.

A hulladékról  szóló  2012.  évi.  CLXXXV. törvény (a  továbbiakban:  Ht.)  88.  §  (4)  bekezdésében
foglaltak alapján a települési önkormányzat képviselő testülete rendeletben állapítja meg:

„a) a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait,  illetve a
[Ht.] 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;

b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;

c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a [Ht. 88. § ] (3) bekezdés b) pontjának
bb)  alpontja  szerinti  miniszteri  rendeletben  nem  szabályozott  díjalkalmazási  és  díjfizetési
feltételeket.”

Településünk Önkormányzata a Ht. 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjának felhatalmazása alapján olyan
önkormányzati  rendelet  kíván  megalkotni,  amely  tartalmazza  a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának  és  igénybevételének,  továbbá  a  közterületek  tisztán  tartásáról  szóló
részletes szabályokat. 

Az  új,  2013.  január  1-től  hatályos  Ht.  az  önkormányzatokra,  a  közszolgáltatóra,  illetve  a
hulladéktermelőkre, így a lakosságra és gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan sok esetben a korábbi
szabályozást  gyökeresen  felülíró  új  szabályozást  vezetett  be,  ezért  új  önkormányzati  rendelet
megalkotására van szükség.

A Ht. 2014-től állami hatáskörbe utalja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak meghatározását,
a díjalkalmazás feltételeit és a díjmegfizetés rendjét is, az önkormányzatok díjmegállapító hatásköre
2013. január 1-től megszűnt.

A  korábbi  szabályozást  felváltva  a  Ht.  39.  §  (1)  bekezdésének  rendelkezése  szerint:
„Az ingatlantulajdonos az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjti, és azt – a
(2) és (3) bekezdésben foglalt  kivétellel  – a közszolgáltatónak rendszeres időközönként  átadja.”  E
törvényi szabályozással elkerülhető az a korábbi állapot, hogy a települési hulladékokat nem csak a
közszolgáltató szállítja el az adott település gazdálkodó szervezeteitől. 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet. 
Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

19/2013. ( XI.14.)   rendelete

Rimóc község hulladékgazdálkodásáról és a közterületek tisztán tartásáról.

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
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5. Előterjesztés Rimóci Község Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/
2004. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
( az írásos előterjesztés a meghívóval egyidőben megküldésre került, mely előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi )

Beszkid Andor polgármester :

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya az önkormányzati adóztatás
területének  átfogó  ellenőrzését  tervezi,  ezért  javasolta,  hogy  az  önkormányzatok  valamennyi
adórendeletüket vizsgálják felül, és szükség szerint módosítsák.

A felülvizsgálat során figyelemmel kell lenni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 32. §-ában foglaltakra – miszerint  „ Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre
kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezmény, mentességet megszüntető
vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. „ 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott helyi adó rendeletek:
a helyi iparűzési adóról
magánszemények kommunális adójáról
idegenforgalmi adóról 

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata ebben az évben megtörtént. 

Az idegenforgalmi adóról szóló rendeletet felülvizsgálva megállapítható volt, hogy módosítás nem 
szükséges, mert a jogszabályi feltételeknek megfelel.

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy 
apró módosításokra szükség van. A módosítással kikerül a rendeletből az a rész, amit törvény szabály, 
hiszen a törvény szövegének helyi rendeletbe való átemelését tiltja a jogalkotásról szóló törvény. A 
rendelet módosításban nem történt változás az adó mértékében, és az adható  kedvezmény tekintetében
sem. 

Az  adómentességet  illetően  javaslom  átgondolni,  hogy  kapjon-e  mentességet  az,  aki  az  a  az
ingatlantulajdonos,  aki  családi  lakóház  építésére  alkalmas  építési  telkét  szociális  indok miatt  nem
építette be.
Kéri a képviselő-testületet hogy a rendelet-tervezet adja vissza a Jegyző Asszonynak fentiek szerinti
kiegészítésre és tárgyalását a soron következő testületi ülésre napolja el.

A képviselő-testület Beszkid Andor polgármester javaslatával  egyhangúan egyetért.

6. Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 

Beszkid Andor polgármester :

A  Képviselő-testület  Rimóc  Község  Önkormányzatának  -  jelenleg  hatályos  -  Közbeszerzési
Szabályzatát  (a továbbiakban:  Szabályzat)  125/2010.(XI.19.) számú Kt. határozatával fogadta el  az
akkor hatályban lévő közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (régi Kbt.) rendelkezéseinek
figyelembevételével. 
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A  közbeszerzések  szabályozása  körében  az  elmúlt  időszakban  jelentős  jogszabályi  változások
történtek.  Az  Országgyűlés  megalkotta  a  közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvényt  (a
továbbiakban: új Kbt.) melynek jelentős része 2012. január 1-jén lépett hatályba. 
2011. év végén jelentek meg az új Kbt. végrehajtási rendeletei. A végrehajtási rendeletek - tekintettel
arra, hogy az új Kbt. egy keretjellegű jogszabály - több olyan részletszabályt  tartalmaznak, melyek
korábban törvényi szinten kerültek szabályozásra.
Jelentős  módosítást  történt  az  továbbá  az  új  Kbt.  tekintetében  is,  amely  2013.július  1-jén  lépett
hatályba.

Az új jogszabályi előírások alapján szükségessé vált az Önkormányzat Szabályzatának felülvizsgálata.

Tekintettel  a  fentiekben  jelzett  jelentős  jogszabályi  változásokra  célszerűbb  egy  új  Szabályzat
megalkotása. 

Az  új  Kbt.  22.  §  (1)  bekezdése  rendelkezik  arról,  hogy  az  ajánlatkérő  köteles  meghatározni  a
közbeszerzési  eljárás  előkészítésének,  lefolytatásának,  belső  ellenőrzésének  felelősségi  rendjét,  a
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek,  illetőleg szervezetek felelősségi körét és a
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.
Meg kell  határozni  továbbá az eljárás során hozott  döntésekért  felelős személyt,  személyeket  vagy
testületeket. 

A javaslatban  a Szabályzat  általános  rendelkezéseit  követően  kerültek  meghatározásra  az
Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  nevében  eljáró  és  a  közbeszerzési  eljárásba  bevont  személyekkel
kapcsolatos  előírások,  megjelölve  az  eljárás  során  közreműködő  testületeket  és  személyeket.   Az
eljárások  tervezésére,  előkészítésére,  lefolytatására  vonatkozó  szabályok  keretében  konkrétan
rögzítésre került, hogy a Kbt-ben előírt eljárási cselekmények és feladatok elvégzéséért mely testületek
és személyek a felelősek. 
A fentiek alapján kérem, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel  hozzászóló  nem  jelentkezett,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  szereplő  határozati
javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

           128/2013. (XI.14.) határozata

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Rimóc  Község  Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló polgármesteri előterjesztést és úgy  határoz,
hogy   Rimóc  Község  Önkormányzatának  Közbeszerzési  Szabályzatát  -  a  melléklet
szerint - elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                 Dr. Verbói Mária jegyző
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7.  Egyebek

- Előterjesztés a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának 
megszüntetéséről, a vagyonfelosztási szerződés elfogadásáról. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

Beszkid Andor polgármester:

Az Önkormányzati  társulások működését szabályozó hatályos jogszabályok 2013. január 1. követően is
lehetőséget biztosítanak arra, hogy egyes önkormányzati feladatok ellátására két vagy több önkormányzat
társulást hozzon létre.  A hatályos jogszabályok ezzel  egy időben lehetővé teszik a meglévő társulások
megszüntetését,   Szécsény  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulásának  megszüntetéséről,
valamint  a  vagyonfelosztási  szerződés  elfogadásáról  a  társult  önkormányzatok  képviselő-testületeinek
jóváhagyó határozata szükséges.. 

A jogszabály által előírt kötelezettségünknek eleget téve   kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
Szécsény  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulásának  megszüntetésérhez  ,  valamint  a
vagyonfelosztási szerződés elfogadásához   járuljon hozzá és az erre vonatkozó határozati két határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő – a társulás 
megszüntetésére vonatkozó - határozati javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással 
jelezze. 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

129/2013. (XI. 14.) határozata

A  Rimóc  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szécsény
Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  megszüntetéséről  szóló
megállapodást és azt – az előterjesztésben és  a mellékletben foglaltak  szerint – 

                       j ó v á h a g y j a.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  Szécsény  Kistérség  Önkormányzatainak
Többcélú  Társulása  megszüntetésével  kapcsolatos  vagyonfelosztási  szerződés
aláírására.

                                  Határidő: azonnal
 Felelős:   Beszkid Andor polgármester

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a társulás vagyonának felosztásával kapcsolatos 
előterjesztéssel összefüggésben. 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő – a társulás 
vagyonának felosztására vonatkozó - határozati javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és 
kézfenntartással jelezze. 

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

130/2013. (XI. 14.) határozata

A  Rimóc  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szécsény
Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  megszüntetésére  vonatkozó
vagyonfelosztási  szerződést  és azt  – az előterjesztésben és  a mellékletben foglaltak
szerint – j ó v á h a g y j a.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  Szécsény  Kistérség  Önkormányzatainak
Többcélú  Társulása  megszüntetésével  kapcsolatos  vagyonfelosztási  szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
                Felelős:   Beszkid Andor polgármester

- Előterjesztés  „Rimóc Községért” Alapítvány kuratóriuma által -az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 103/2013. (XI.8.) VM rendeletben szabályozottak alapján- 
elkészített pályázatát. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

Beszkid Andor polgármester :
„             Rimóc  Községért”  Alapítvány kuratóriuma  -az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból

nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól
igénybe  vehető  támogatások részletes  feltételeiről  szóló  103/2013.  (XI.8.)  VM rendelete  alapján-
elkészített pályázatát.

A  pályázat  benyújtásának  feltétele  hogy   a  pályázat  mellékletét  képező  szakmai  programmal  a
Képviselő-testület  egyetértsen,  a   pályázat  benyújtását  és  sikeressége  esetén  megvalósítását
támogassa, jóváhagyja, továbbá a szakmai program megvalósítására külön megállapodást kössön.

A fentiek alapján kérem, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel  hozzászóló  nem  jelentkezett,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  szereplő  határozati
javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

131/2013. (XI. 14.) határozata

A  Rimóc  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Rimóc
Községért” Alapítvány kuratóriuma által -az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.
(XI.8.) VM rendelete alapján- elkészített pályázatát.

1



A pályázattal és a pályázat mellékletét képező szakmai programmal a Képviselő-
testület egyetért. A pályázat benyújtását és sikeressége esetén megvalósítását támogatja,
jóváhagyja, a szakmai program megvalósítására külön megállapodást köt.

A  Képvelő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtásához
szükséges támogatói nyilatkozat aláírására. 

Határidő: azonnal
            Felelős: Beszkid Andor polgármester

- Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szécsényi Irodája által benyújtott támogatási kérelem 
megtárgyalására.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester:

A  kiküldött   írásos  előterjesztésben  leírtaknak  megfelelően  a   Szécsényi  Vöröskereszt  a  korábbi
évekhez  hasonlóan  támogatási  kérelmet  nyújtott  be  Rimóc  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülethez.

 Kérelmükben tájékoztatást adnak az arról hogy Rimóc községből ez éveben 25 fő jubilál.

A  kért  támogatást  a  2013.  november  22-én  Szécsényben  megrendezésre  kerülő  Jubiláló  Véradók
Ünnepségén a a rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolítása érdekében kérik.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően  támogassa
a Képviselő-testület  a támogatási kérelem iránti javaslatot tárgyalja meg, és hozza meg döntését erre
vonatkozóan.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel hozzászóló nem jelentkezett, vélemény , kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt kéri a
képviselő-testületet  hogy  a  határozati  javaslatot  elfogadni  szíveskedjék.  Aki  elfogadja  igennel  és
kézfelnyújtással jelezze.
A  Képviselő-testület  a  határozatot  egyhangúan  –  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül-  7  igen
szavazattal elfogadta, az alábbi határozatot hozza.

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

132/2013. (XI.14.) határozata

Rimóc község Képviselő-testülete  a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei 
Szervezete ( Salgótarján Játszó út 2. )  támogatási kérelmét megtárgyalta és az 
alábbiak szerint döntött:
 a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete ( Salgótarján Játszó út 2. )
támogatási kérelmének Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad,
és 25.000.- Ft  támogatás megítélése mellett döntött.
A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  döntéssel  járó
további szükséges intézkedések megtételére.

         Határidő:  folyamatos
         Felelős:    Beszkid Andor polgármester
                          Dr. Verbói Mária jegyző
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- Tájékoztató a helyi önkormányzatok  szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás elbírálásáról.
Előterjesztő : Beszkid Andor polgármester

Szeretné tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet hogy miután az előző képviselő-testületi ülésen a
tüzifa  támogatási  igény  benyújtása  mellett  döntött  a  képviselő-testülete,  a  kérelem  elbírálása
megtörtént.
A Nógrád Megyei kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya NO-B/05/616-2/2013. Számú
levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a helyi önkormányzatok 2013.évi tüzifa vásárlásához
kapcsolódó költségvetési támogatás igénylésével összefüggő, a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzifa  vásárlásához  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásról  szóló  57/2013.(X.4.)  BM.rendelet  alapján
megszületett Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Úr döntése mely szerint Rimóc település 1.133.856.-
Ft támogatást kapott.
Tájékoztatom  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  Szécsényi  Erdészettel  a  kapcsolatot  a  tüzifa
vásárlással  kapcsolatban  felvettem.  Az  árajánlat  kézhezvételét  követően  –  a  konkrét  adatok
ismeretében  –  a  soron  következő  képviselő-testületi  ülésen  tudja  tárgyalni  a  képviselő-testület  a
támogatás mértékét és módját.

- Tájékoztató Rimóc község jelenleg hatályos  településrendezési eszközeinek módosítására tett 
intézkedésekről.
Előterjesztő : Beszkid Andor polgármestert

Beszkid Andor polgármester : 
Rimóc Község településrendezési tervével kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a rendezési terv   az
eljáró hatóságok és szakhatóságok  által a végleges hozzájárulásokat beszereztük. Az állami főépítést
állásfoglalásában tett a rendezési tervvel kapcsolatban kikötéseket. Az állami főépítész állásfoglalását
megküldtük  a  rendezési  terv  készítőjének,  hogy  az  abban  foglaltak  szerint  a  rendezési  tervet
módosítani  szíveskedjék.  A  tervezői  módosítást  követően  kerülhet  sor  a  képviselő-testület  általi
megtárgyalására.

- Tájékoztató a Novohrad – Észak Geopark Nonprofit  Kft – információs tábla kihelyezésével 
kapcsolatos-  kérelmével kapcsolatban.
Előterjesztő : Beszkid Andor polgármester

Beszkid Andor polgármester : 
a Novohrad – Észak Geoparkot irányító  Nonprofit  Kft. a tavalyi évben Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatával közösen  sikeresen pályázott a Kiemelt termék és atrakciók fejlesztése című kiírásra.
Jelen  pályázat  részeként   a  Cserhátalja  LAEDER  Nonprofit  Kft.  és  az  Ipolymenti  Palócok
Térségfejlesztő Egyesület területein található településeken szeretnének elhelyezni egy – egy település-
központi információs táblát. 
A tábla  egyrészről  magáról  a geoparkról  nyújtana információt,  másik részben pedig  a település  és
annak környezetében  található geoparki értékek bemutatására nyílna lehetőség.
Kérésük, hogy Rimóc község Önkormányzat járuljon hozzá – az ismertetett pályázat keretein belül – –
információs tábla kihelyezéséhez egy település-központi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon.
Az  információs  tábla  szerkezeti  kialakítása,  valamint  paramétereinek  pontosítása  érdekében
megkerestük a kérelmezőt . A pontos adatok ismeretében a soron következő testületi ülésen kerülhet sor
a tábla kihelyezésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásához illetve az információs tábla  helyének
kijelölésére.
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Beszkid Andor polgármester: 

Megköszöni a hozzászólásokat és kérdezi van-e még hozzászólás ,  amennyiben nincs tájékoztatja a
jelenlévőket hogy ezt követően a Képviselő-testület hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja
munkáját. A képviselő-testület nyílt ülését 21.00. órakor bezárja.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv hiteles:

………………………………………..                                         ………………………………….
          Golopi Károly                                                                                   Juhász Vincéné
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