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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00 
              órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak:        Beszkid Andor  polgármester
    Beszkid János képviselő
    Kiss János     képviselő
    Jusztin Péter Albertné képviselő
    Juhász Vincéné alpolgármester
    Vincze Attila                                  képviselő

Golopi Károly képviselő Úr  jelezte hogy a képviselő-testületi ülés munkájába egyéb elfoglaltsága 
miatt később csatlakozik.

Tanácskozási joggal:  Bárányné Márton Melinda (   jegyző helyettesítésre )

A polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott képviselő-testületi tagok közül hat fő jelen van, így a tanácskozás
határozatképes  és  az  ülést  megnyitja  18.00  perckor.  Elmondja,  hogy Golopi  Károly  képviselő  Úr
jelezte hogy a képviselő-testületi ülés munkájába egyéb elfoglaltsága miatt később csatlakozik.
Rimóc  Község  Képviselő-testületének  2013.  december  30-i  soros  ülés  összehívására  a  hatályos
vonatkozó  jogszabályoknak  megfelelően  írásban került  sor  2013.  december  21-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
Kiss János és Jusztin Péterné képviselő-testületi tagokat. 

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. 

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. Előterjesztés a szociális  és gyermekjóléti  ellátásokról,  a szociális  és gyermekjóléti igazgatás
helyi szabályozásáról  szóló  önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

2.  Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás
helyi szabályozásáról  szóló  önkormányzati rendeletben foglalt önkormányzati tűzifa támogatás
iránti kérelmek benyújtásáról.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
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3.  Egyebek

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. december 5.-én tartottuk, az azóta eltelt időszakban az
alábbi események történtek. 

Rimóc Község településrendezési tervével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a rendezési terv
az  eljáró  hatóságok  és  szakhatóságok   által  a  végleges  hozzájárulásokat  beszereztük.  Az  állami
főépítész  állásfoglalásában  tett  a  rendezési  tervvel  kapcsolatban  kikötéseket.  Az  állami  főépítész
állásfoglalását valamint az érintett szakhatóságok által tett szakvéleményeket  megküldtük a rendezési
terv készítőjének, hogy az iratokban foglaltak szerint a rendezési tervet  módosítani szíveskedjék. A
rendezési  terv  készítője  várhatóan  a  soron  következő  képviselő-testületi  ülésre  készíti  elő  a
véglegesített rendezési tervet.  A tervezői módosítást követően kerülhet sor a képviselő-testület általi
megtárgyalására.
Rimóc Község Önkormányzat rendezési tervének végleges módosítására vonatkozó dokumentációja a
Polgármesteri  hivatal  hirdetőtábláján kifüggesztésre került  az a lakosság számára megtekinthető.  A
megtekintés lehetőségéről  a település honlapján illetve a település hirdetőtábláin felhívtuk a figyelmet.

Tájékoztatni  szeretném  továbbá  a  Tisztelt  képviselő-testületet  hogy  tárgyalásokat  folytatunk   az
ERASMUS adta lehetőségekkel élve felnőtt korúak részére általános iskolai képzés szervezésére. A
tárgyalások következő fordulója január hónapban várható. A megtett intézkedésekről illetve az elért
eredményekről folyamatosa tájékoztatni fogom a Tisztelt képviselő-testületet.

Tájékoztatom továbbá tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a 20123 december 5-i testületi ülésen 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. Előterjesztés a szociális  és gyermekjóléti  ellátásokról,  a szociális  és gyermekjóléti igazgatás
helyi szabályozásáról  szóló  önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 

Beszkid Andor polgármester :

Tisztelt Képviselő társaim !
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A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról
szóló  önkormányzati  rendelet  megalkotására  vonatkozó testületi  előterjesztés   a képviselő-testület
tagjainak elektronikus formában megküldésre került.   Az írásos előterjesztésben részletezett indokokra
tekintettel szükségessé vált a jelenleg hatályos önkormányzati szociális rendelet felülvizsgálata, mivel
a  korábbi  önkormányzati  rendelet  több  pontján  szükséges  a  változtatás  ezért  új  szociális  rendelet
tervezetet terjesztek elő.

Beszkid János képviselő:

A  kiküldött  írásos  anyag  illetve  a  szóbeli  kiegészítést  követően  szeretném  megkérdezni  hogy
rendelkezik-e a hivatal  a lakókörnyezet tisztán tartásának ellenőrzésére alkalmas emberrel. Mert az
önkormányzati  rendelet-tervezetben  bizonyos  ellátási  forma  megítélését  és  folyósítását  ehhez  a
kritériumhoz köti.

Vincze Attila képviselő . 

Mindenképpen fontosnak tartja, hogy a lakókörnyezet tisztán tartása olyan előírás legyen amelynek a
betartása és betartatása  elsődleges szempontot képviseljen.

Kiss János képviselő:

Szerinte is fontos a lakókörnyezet tisztán tartása, de szerinte minden rimóci lakos számára legyen ez
követendő  és  betartandó.  Hangsúlyt  kell  fektetni  arra  hogy  a  rendeletben  szabályozott  előírások
betartásra  kerüljenek,  azok hatóságilag ellenőrizhetőek és  ellenőrzöttek  legyenek,  és nem teljesítés
esetén  a hatályos jogszabályokban rögzített szankciók alkalmazása megtörténjen, azaz a jogszabály
érje el a  kívánt hatást.

Beszkid Andor polgármester :
Rimóc község közigazgatási területén nagy szükségét érzi egy közterület-felügyelő vagy falugondnok
alkalmazásának, aki megfelelő hatósági jogkörrel felruházva tud fellépni, az adott esetekben hathatós
intézkedést tenni.

Beszkid János képviselő :

A  hatóság  embereinek  ellenőrzéseit  illetve  eljárásait  nagyban  segítené  ha  a  lakóingatlanok
postaládával illetve házszámmal rendelkeznének. Alapvető dolog lenne ahhoz hogy az ingatlanokat be
lehessen azonosítani. 

Beszkid Andor polgármester : 

A  hivatali  ügyintézők  munkáját  nagyban  segítené  egy  olyan  hatósági  személy  aki  az  ingatlanok
állapotát  figyelemmel  kíséri,  szükség  esetén  az  ingatlannal  rendelkezni  jogosultat  felszólítja  a
szükséges intézkedések megtételére.

Kiss János képviselő 

A rendelet-tervezet önkormányzati  segélyeket  taglaló fejezetéhez szeretne hozzá szólni. A temetési
segéllyel  kapcsolatban  javasolja  hogy  a  korábbi  joggyakorlatnak  megfelelően  Rimóc  község
Önkormányzat képviselő-testülete, ne vizsgálja a jövedelem valamint vagyoni viszonyokat. Aki itt élte
le az életét és ezért a településért dolgozott eltemetéséhez járuljon hozzá az önkormányzat.
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Beszki Andor polgármester 

Köszöni  Kis  János képviselő  Úr hozzászólását,  a  javaslatot  támogatja  hiszen  ez  eddig  is  ebben a
formában volt szabályozva a korábbi rendeletekben is. A támogatás mértékét javasolja jogosulttanként
25.000.-ban meghatározni. Tájékoztatásként szeretné elmondani, hogy temetési  a segély mértéke 2013
évben 20.000.- Ft volt.
Javasolja hogy eseti segély vonatkozásában határozzanak meg egy minimum összeget melynek az alsó
határt 5.000.- ft-ban javasolja megállapítani. 

Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  még  kérdése,  véleménye  kíván-e  hozzászólni  az  előterjesztéssel
összefüggésben. 
Mivel  több  hozzászóló  nem  jelentkezett,több  kérdést,  észrevételt  a  testület  tagjai  nem  jeleztek,
javasolja  az  elhangzott  módosítással  miszerint  a  temetési  segély  mértéke  25.000.-  Ft  és  az
önkormányzat  képviselő-testülete  nem  köti  vagyoni  és  jövedelem  igazoláshoz  annak  igénylését,
valamint  az  eseti  segély  alsó  mértéke  5.000.-  Ft  -   szavazásra  bocsátja  az  a  rendelet-tervezet
elfogadását. Kéri hogy aki az elhangzottakkal egyetért és a rendelet-tervezetet elfogadja igennel és
kézfenntartással jelezze. 

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

23/2013. ( XII. 31.)   rendelete

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi
szabályozásáról. 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

(  A napirendi pont tárgyalását követően Beszkid Andor polgármester Úr 19 óra 15 perckor szünetet
rendelt el.
A képviselő-testület munkáját  19 óra 40 perckor – 25 perces szünetet követően – folytatta .)

2.  Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás
helyi szabályozásáról  szóló  önkormányzati rendeletben foglalt önkormányzati tűzifa támogatás
iránti kérelmek benyújtásáról.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
 ( az írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként kiküldésre került , mely előterjesztés a jegyzőkönyv
melléklete )

Beszkid Andor polgármester :

Tájékoztatja a Képviselő-testületet hogy miután a képviselő-testület a tüzifa támogatási igény 
benyújtása mellett döntött a benyújtott 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
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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.

Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Szécsényi Erdészettel történt egyeztetést követően
a tüzifa vásárlással kapcsolatban megállapodás történt. A megítélt támogatás, valamint önkormányzati
önerő  alapján  számított  összegből  -  önkormányzati  tüzifa  támogatás  céljára  -   74  m3  tüzifa
megvásárlására nyílt lehetőség. A 74 m3 tüzifa beszállítása megtörtént a Varsányi úti – Pusztavár Kft
tulajdonát képező- telephelyre. 

Javasolja hogy a melléklet szerinti tartalommal a kérelmeket az igénylőknek január 10. és 24-e között
legyen  lehetőségük  benyújtani.   Kérelemnek  és  mellékleteinek  a  szociális  és  gyermekjóléti
ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról  szóló  önkormányzati
rendeletben foglaltaknak kell megfelelni, valamint az ott előírt  mellékleteket csatolni kell.
Fentiek  alapján  kéri  a   Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy   az  önkormányzati  tüzifa  támogatás
benyújtási  határidejére  vonatkozó  határozattervezetet  megtárgyalni  illetve  a  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-  hat  igen  szavazattal  a
következő határozatot hozta.

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

141/2013. (XII.30.) határozata

Rimóc  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  önkormányzati  tüzifa
támogatás  igénylése iránti  kérelmek benyújtására vonatkozó testületi  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta.
Rimóc  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tüzifa
támogatás igénylése iránti kérelmek benyújtási határidejét 2014. január 10-től  2014
január 24 -ig terjedő időtartamban határozza meg.

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

  3.) Egyebek
Előterjesztés  a   gyermekétkeztetésben  részesülő,  teljes  összegű  térítési  díjat  fizető  rimóci
lakóhelyű gyermekek, térítési díj kedvezményéről 

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

Beszkid Andor polgármester
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A szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a ténylegesen felhasznált 
nyersanyagok ára kerül  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
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. 
Célszerű 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

142/2013. (XII.30.) határozata

 A Képviselő-testület megtárgyalta a  helyi intézményekben
 gyermekétkeztetésben részesülő, teljes összegű térítési díjat fizető rimóci
 lakóhelyű gyermekek, térítési díj kedvezményéről szóló javaslatot és
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: 2014. január 1-től, 2014. augusztus 31-ig terjed.

Határidő:  azonnal
Felelős:  Beszkid Andor polgármester

                                                   Dr. Verbói Mária jegyző

Beszkid Andor polgármester: 

Megköszöni a hozzászólásokat és kérdezi van-e még hozzászólás, kérdés, észrevétel  egyebek napirendi
pontban

Kiss János képviselő:

Az előző képviselő-testületi ülésen döntött a képviselő-testület a kommunális adó mértékéről illetve a
beépítetlen lakóingatlanok kommunális adóztatásáról.
Szeretné megkérdezni hogy az elfogadott helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően megtörtént-e  az
ingatlanokra vonatkozó adó kivetése.

Beszkid Andor polgármester :

Az  adóívek  kiküldésének  határideje  február  vége,  az  adó  első  félévi  összegének  megfizetésére
vonatkozó határidő pedig minden adóév március 15-e. Ennek megfelelően történik 2014 évben is az
adóalanyok kiértesítése illetve az adókivetés.

Kiss János képviselő
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Köszöni a választ.

Beszkid Andor polgármester:

Kérdezi hogy van-e még képviselő társainak kérdése, észrevétele,  hozzászólása.  Amennyiben nincs,
úgy  mivel  egyéni  kérelmek  a  képviselő-testülethez  nem  érkeztek  megköszöni  s  képviselő-testület
munkáját és a képviselő-testületi ülést   20.óra 50. perckor bezárja.

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv hiteles:

………………………………………..                                         ………………………………….
          Jusztin Péter Albertné                                                                          Kiss János
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