
Rimóc Község Önkormányzat

Képviselő-testületi ülésének

J e g y z ő k ö n y v e 

( 2013. december 5.)

11



Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5.-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:   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  fő  jelen  van,  így  a  tanácskozás
határozatképes. 

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

1.) Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Szolgáltatási Intézményi Társulás 
Társulási Megállapodása 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

2.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszol-
gáltatásról szóló rendelet megalkotása                       

       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat.
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

 
4.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2004. (VI.18.)  önkormányzati
      rendelet módosítása
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

5.) Szociális tüzifa-juttatás szabályainak megállapítása.
       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

6.) Egyebek
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

7.) Zárt ülés keretében: Hatósági ügyek tárgyalása
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
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A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.

A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Beszkid János és Vincze Attila képviselőket kéri fel.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.

Napirendek tárgyalása

1.) Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Szolgáltatási Intézményi Társulás 
Társulási Megállapodása 

            Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
                  ( a társulási megállapodás tervezete a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester emlékeztetőül elmondja, hogy elvi döntés van a társulás előkészítéséről, a kölcsönös 
előnyök miatt közösen lehetne a szociális feladatokat társulásban ellátni, és ehhez Megyer partner.
A társulási megállapodással kapcsolatosan jelzi, hogy az intézményi szó helyett intézmény fenntartó 
szerepeljen, és a neve legyen rövidebb, pl. Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás. 
A társulási megállapodás tervezetét minden képviselő megkapta, várja az észrevételeket.

Hozzászólások:

Kiss János  kérdezi, hogy bővíthető-e a társulás a tagokat illetően ?
 
Beszkid Andor  polgármester válasza: Igen, a társulási megállapodásban foglaltak szerint. 

Golopi Károly kérdezi, hogy külön működnek-e az intézmények ?

Beszkid  Andor  polgármester  válasza:  ezt  az  intézmény  alapító  okirata  rendezi  majd,  a  Rimóci
Gondozási Központ a tagintézménye lesz a nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központnak.

Juhász Vincéné véleménye  szerint még pozitív  hatása is  lehet  a közös intézménynek,  a bentlakást
illetően. Biztosan lenne igény Rimócon is. 

Beszkid Andor  polgármester  elmondja,  hogy amennyiben  megfelelő  épületet  tud az önkormányzat
biztosítani e célra akkor a későbbiekben gondolkodhatunk ezen. Rimócon is egyre több az egyedül élő
idős ember, a fiatalok elköltöznek, nem lesz aki gondozza őket, lehet hogy lesz igény a bentlakásra. 

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokkal a társulási megállapodás
tervezetét

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

Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

135/2013. (XII. 5.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyer-Rimóc Szociális 
Szolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásáról szóló 
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polgármesteri előterjesztést az alábbiak szerint dönt:

1.) A Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Társulási Megállapodását 
a melléklet szerint elfogadja.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező, 
Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja. 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester
Határidő:  folyamatos

2.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgál-
tatásról szóló rendelet megalkotása                       

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

A polgármester ismerteti a rendelet megalkotásának jogszabályi hátterét.

Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nincs a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.

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

Rimóc Község Önkormányzata
 Képviselő-testületének 

20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat.
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
 

A polgármester ismerteti a beérkezett pályázatokat. Mivel az ösztöndíj pályázatnál a szociális helyzet 
az elsődleges szempont, kéri a kérelmeket rangsorolni.

Hozzászólások:

Golopi Károly véleménye szerint az első 6 maradjon ugyanannyi mint az idei, a 7-8 sorban lévő pedig 
kapjon 2-2 ezer forintot.

Kiss János javasolja, hogy kiindulásként mindenki kapjon kétezer forintot, és a jövedelmi helyzettől 
függően kapjon plusz pénzt.
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Beszkid János véleménye szerint ahol hatvanezer forint fölött van az egy főre eső jövedelem, az ne 
kapjon többet, mint az idén.

Beszkid Andor polgármester javasolja, hogy az egy főre eső jövedelmeket vegyék figyelembe, tízezres
sávonként ezer forinttal emelkedjen a támogatás.

Kiss János javaslata: ahol egyedül neveli a szülő a gyermeket + 500.-Ft, és ahol súlyos beteg van a 
családban szintén + 500.-Ft, figyelembe véve a polgármester javaslatát is.

A polgármester a mellékelt kimutatásban összegzi a javaslatokat, és szavazásra bocsátja azt.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

136/2013. (XII. 5.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett pályázatokat és az alábbiak szerint dönt:

- Balázs Anita Kiskert út 2. 3.000.-Ft/hó
- Beszkid Máté           Bem A. u. 49. 3.000.-Ft/hó
- Jusztin Katalin Kiskert u.12. 3.000.-Ft/hó
- Kőműves Anikó Csillaghegyi u.2/b 3.500.-Ft/hó
- Lőrik Nóra István király u.17. 2.500.-Ft/hó
- Bobály Anna Katalin Varsányi u.109. 2.000.-Ft/hó
- Bagó Fruzsina Ágnes Nagykert u.19. 2.500.-Ft/hó
- Laczkó Laura Petőfi u.20. 2.500.-Ft/hó

ösztöndíjban részesül 2014. évben. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatosan
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

       4.)A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2004. (VI.18.)  önkormányzati
      rendelet módosítása
      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
      ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )

A polgármester röviden ismerteti a módosítás lényegét, amely elsősorban a jogszabályi előírások miatt 
történik, másodsorban pedig a kedvezmények, mentességet körét érinti. Hozzáteszi azt is, hogy a 
magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt önkormányzati közművekre lehet fordítani., 
pl. útépítésre. 

Hozzászólások:

Kiss János véleménye szerint diszkriminatív a kedvezmény adása, mert mindig ugyanazt a kört érinti.
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Jusztin Péterné javasolja, hogy a be nem épített telek tulajdonosa ne mentességet, hanem 50 % 
kedvezményt kapjon.
Kiss János javasolja az adó mértékének csökkentését, a jelenleg ötezer-kettőszáz forintról, ötezerre, és 
egyébként egyetért képviselő-társával.

Juhász Vincéné nem javasolja az adó csökkentését, hiszen mint azt a polgármester úr is mondta 
közműfejlesztésre lehet használni a bevételt.

A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat:
1. Mentesség helyett 50 %-os kedvezményt kapjon, aki a telkét szociális indok alapján nem építette
be ?
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja.

2. Változzon-e az éves adó mértéke ötezer forintra ?
A képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazattal elveti a javaslatot.

Ezt követően kerül sor a rendelet tervezet szavazására.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

21/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
4/2004 (VI.18.) rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

5.) Szociális tüzifa-juttatás szabályainak megállapítása.
                 Előterjesztő:  Beszkid Andor polgármester

   
A polgármester elmondja, hogy a 74 m3 fa megvásárlására kapott az önkormányzat támogatást a 
belügyminisztertől. A tüzifa vásárlás támogatásáról van hatályos rendelet, de véleménye szerint az 
57/2013. (X.4.) BM rendelet szerint módosítani szükséges, illetve a jogszabályokkal való összhang 
megteremtését is javasolja. 

Hozzászólások:

Kiss János véleménye szerint, ha valaki eladja a szociális tüzifát, az fizesse vissza az önkormányzatnak
a piaci árat.

Jusztin Péterné javasolja, hogy nyilatkozzanak az érintettek, hogy saját célra használják fel a kapott fát
és azt nem értékesítik.

Beszkid Andor polgármester javasolja azt is, hogy a kérelmek beadási határidejét ne a rendelet 
rögzítse, hanem azt a képviselő-testület minden évben külön hirdesse meg.
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Az elhangzott javaslatokat figyelembe véve a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

22/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a tüzifa vásárlási támogatásról szóló
15/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

6.) Egyebek
a.)  Petrovics Babett ingatlan felajánlása

             Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a megkeresést, amely a Petőfi út 7 szám alatti ingatlanra vonatkozik.

Hozzászólások:

Beszkid János véleménye szerint a helyszínen kellene meggyőződni az ingatlan állapotáról.

A Képviselő-testület egyetért Beszkid János javaslatával, ezért a döntést elnapolja.

       b.) Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. információs tábla kihelyezése
                        Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. (székhely: 3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1., adószám: 14424292-2-12), mint koordináló szervezet által GeoTurPlusz – A Novohrad
–  Nógrád  Geopark  szisztematikus  turisztikai  fejlesztése  címmel,  a  LEADER  térségek  közötti
együttműködés  témában  benyújtandó  támogatási  kérelmében  foglalt  tevékenységek  végzéséhez
információs  tábla  elhelyezés  iránti  megkeresését.  Az  információs  táblát  önkormányzati  tulajdonú
ingatlanon kérik elhelyezni és ehhez tulajdoni hozzájárulás is szükséges.
Javaslata: rimóci 400/4 hrsz, István király út 38.

A Képviselő-testület elfogadja a javaslatot és egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

137/2013. (XII.5.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Novohrad – Nógrád Geopark 
Nonprofit Kft mint koordináló szervezet információs tábla elhelyezés
Iránti előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

Hozzájárulását adja ahhoz, hogy Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit
Kft.mint koordináló szervezet által GeoTurPlusz – A Novohrad – Nógrád 
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Geopark szisztematikus turisztikai fejlesztése címmel, a LEADER 
térségek közötti együttműködés témában benyújtandó támogatási 
kérelmében foglalt tevékenységek végzéséhez (információs tábla elhelyezése)
 a Rimóc, István király út 38. ( hrsz. 400/4)  ingatlanon elhelyezze. 
Hozzájárul ahhoz is, hogy fenti ingatlanon a projektet az ügyfelek a
releváns rendeletekben meghatározott fenntartási kötelezettségi idő 
végéig üzemeltessék. Az EMVA támogatásokhoz kapcsolódó kötelező
arculati elemek elhelyezésére a lehetőséget biztosítom.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: értelemszerűen
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

 
       c) Rimóci Nyulacska Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

                       Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A polgármester ismerteti a Rimóci Nyulacska Óvoda vezetőjének kérelmét,  mely szerint az alapító
okiratban szükséges lenne szerepeltetni az integrációs pedagógiai rendszeren belüli óvoda fejlesztő-
képesség-kibontakoztató  program  működtetését,  valamint  a  hátrányos  és  halmozottan  hátrányos
helyzetű gyermekek óvodai nevelését. A polgármester javasolja az alapító okirat módosítását.

A Képviselő-testület elfogadja a polgármester javaslatát és egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

138/2013. (XII.5.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Nyulacska Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról szóló polgármesteri előterjesztést.

A Képviselő-testület az alapító okiratot módosító okiratot, valamint
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a melléklet szerint
jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő:  értelemszerűen
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

                                Dr. Verbói Mária jegyző

Egyebeken belül a polgármester tájékoztatást ad az Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvételi lehetőségről, de az igazgató asszony által adott információ szerint nincs jelentkező.

Egyebeken belüli képviselői hozzászólások:
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Beszkid János javasolja, hogy az adót nem fizető állampolgárok nevét hozzák nyilvánosságra, 
természetesen a jogszabályi rendelkezések betartásával.

Juhász Vincéné véleménye szerint a helyi újságba előre fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy ez fog 
történni.

Beszkid Andor  polgármester egyetért a felvetéssel, a törvény szerinti szöveggel közzé lehet tenni.

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:

Beszkid János   Vincze Attila
    képviselő      képviselő
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