
Rimóc Község Önkormányzat

Képviselő-testületi ülésének

J e g y z ő k ö n y v e 

( 2014. március 23.)
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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 23-án 16.00 
              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:  
minden napirendnél: Bárányné Márton Melinda aljegyző

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.) Rimóc Község  Önkormányzat képviselő-testületének  megemlékezése a 
      lengyel-magyar barátság  napjáról. 

                Előterjesztő: Beszkid  Andor polgármester

2.) A szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozás és a közműfejlesztési hozzájáru-
lás megfizetése.

                 Előterjesztő: Beszkid  Andor polgármester

3.) Rimóc Község Önkormányzatának a start mezőgazdasági mintaprogramban való rész-
vétel és  2014 évi közfoglalkoztatás.

     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

4.) Települési Értéktár létrehozásáról és  a Települési Értéktár Bizottság kialakítása
     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.

Napirendek tárgyalása

    1./  Rimóc  Község   Önkormányzat  képviselő-testületének   megemlékezése  a  lengyel-magyar
barátság  napjáról. 

            Előterjesztő: Beszkid  Andor polgármester 
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Beszkid Andor  polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Országgyűlés 2007-ben
hozott  határozatot  -  a  lengyel  parlamenthez  hasonlóan -  arról,  hogy minden évben március  23-án
megünneplik  a  magyar-lengyel  barátság  napját  annak  emlékére,  hogy  2006-ban  Sólyom  László
köztársasági  elnök  és  Lech  Kaczynski  lengyel  államfő  Győrött  felavatta  az  első  köztéri  Magyar-
lengyel  barátság emlékművet.  Ezt a kéttörzsű tölgyet  szimbolizáló emlékművet a rimóciak által jól
ismert  Tóth  Dávid  szobrászművész  alkotta.  2007  óta  ezt  a  napot  évente  felváltva  ünneplik  a  két
országban az államfők, valamint a testvérvárosok és a baráti társaságok képviselőinek jelenlétében.
Első alkalommal, 2007-ben a lengyel kárpátaljai vajdaságban fekvő Przemysl, a rákövetkező évben
Debrecen, 2009-ben a dél-lengyelországi Krosno, 2010-ben Óbuda-Békásmegyer, 2011-ben a nagy-
lengyelországi  (Wielkopolska)  vajdaság  székvárosa,  Poznan,  2012-ben  Ópusztaszer,  2013-ban
Tarnów, ebben az évben Eger volt a barátsági nap házigazdája. 

A két nép barátságának történelmi,  földrajzi,  kulturális  és vallási  vonatkozásai is vannak. Ennek a
barátságnak  vagyunk  mi  rimóciak  is  továbbépítői.  A  barátságunk  megerősítése  érdekében  2008.
augusztusban  írtuk  alá  testvér-települési  megállapodásunkat  a  lengyelországi  Dłutów  településsel.
Azóta minden évben találkozunk hol Rimócon, hol Dłutówban, hisz a barátság kialakulásában nagy
szerepet játszanak a személyes tapasztalatok, ismeretségek, közös élmények. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a mai képviselő-testületi ülésen vonjuk fel a lengyel zászlót
az önkormányzati hivatal előtti téren és emlékezzünk meg a lengyel-magyar barátság napjáról. 

Kéri,  hogy támogassák előterjesztésemet, miszerint a testvér-települési együttműködési megállapodás
aláírásának évfordulójának emlékére Rimóc község Önkormányzata a tulajdonában álló 647 hrsz alatti
ingatlanon emlékoszlopot állítson. 

Kérem a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Mivel  hozzászólás  nincs,  ezér  a  polgármester  szavazásra bocsátja  az emlékoszlop állításáról  szóló
testületi előterjesztést .

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

30/2014. (III. 23.) határozata

Rimóc  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  a  lengyelországi  Dłutów
településsel  kötött  testvér-települési  együttműködési  megállapodás  aláírásának
évfordulójára  tervezett  emlékoszlop  állításával  kapcsolatos  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Rimóc  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a lengyelországi  Dłutów
településsel  kötött  testvér-települési  együttműködési  megállapodás  aláírásának
évfordulójára történő emlékoszlop állításával egyetért.
A Képviselő-testület az emlékoszlop elhelyezését a tulajdonában álló 647 hrsz. alatti
ingatlanon 2014. augusztusában tervezi.
 

                            Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.    
 
     Határidő:  folyamatos
     Felelős:    Beszkid Andor polgármester
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2./ A szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozás és a közműfejlesztési hozzájárulás 
     megfizetése.
     Előterjesztő: Beszkid  Andor polgármester

           
Beszkid Andor    polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Rimóc Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 11/2013.(VII.19.) a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályba lépését 
követően jelentősen megnövekedett  a meglévő szennyvíz-csatorna közműhálózatra történő 
rácsatlakozás iránti igények száma az érintettek körében a szennyvízcsatorna hálózat rákötésére a  
közműfejlesztési hozzájárulás megállapított díja 150.000.- Ft  melyet a lakosság nagy része befizette 
illetve a közműves szennyvízhálózatra csatlakozott. Az ingatlanokkal rendelkezni jogosultak egy része
azonban csak részben fizette meg a hozzájárulást illetve a közműhálózatra sem csatlakozott. A 
szolgáltatást végző ÉRV Zrt. csak a  hozzájárulás befizetését követően, az Önkormányzat által 
kiállított – befizetés tényét tartalmazó igazolás bemutatása után engedélyezi a csatornahálózatra 
történő rákötést a kérelmezőnek.

Kéri a képviselő-testületet,  hogy a korábban hozott testületi határozatot, miszerint a  meg nem fizetett
hozzájárulás kamattal növelt értékét kell megfizetni, - annak érdekében, hogy minél nagyobb számban
történjen a  szennyvízcsatorna hálózatra  történő rákötés -  aszerint  módosítsa,  hogy azon ingatlanok
tekintetében ahol 2014 évben a szennyvízcsatorna- hálózatra történő csatlakozás megtörténik, csak a
még meg nem fizetett hozzájárulás mértékét – csak az alapösszeget -  kelljen  megfizetniük.

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a szennyvízcsatorna hálózat 
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről szóló előterjesztést.

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

Rimóc Község Önkormányzata
 Képviselő-testületének 

31/2014 (III.23.) számú határozata

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
a  szennyvízcsatorna  hálózat  közműfejlesztési  hozzájárulás
megfizetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
 
Képviselő-testület  a  Rimóc  településen  kiépült  szennyvízcsatorna-
hálózatra történő rákötés és közműfejlesztési hozzájárulás 2014 évben
történő  kiegyenlítése  esetén  a  kamat  megfizetésétől  eltekint,  a
pénzügyi  nyilvántartás  szerinti  alaptőke  kifizetését  követően  a
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését teljesítettnek tekinti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket megtegye. 

Határidő: felhívás szerinti
Felelős:   Beszkid Andor polgármester

3./ Rimóc Község Önkormányzatának a start mezőgazdasági mintaprogramban való részvétel 
     és  2014 évi közfoglalkoztatás.

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
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A  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondja,  hogy  Képviselő-testület  a  2013  évi  start
mezőgazdasági  program eredményének  figyelembe  vételével  döntsön  a  program 2014  évi  önként
vállalt önkormányzati feladatként való továbbfolytatásáról. 

A polgármester szavazásra bocsátja a a 2014  évi start mezőgazdasági programról szóló előterjesztést.

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

Rimóc Község Önkormányzata
 Képviselő-testületének 

32/2014 (III.23.) számú határozata

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
start  mezőgazdasági  mintaprogram  2014  évi  közfoglalkoztatásáról
szóló előterjesztést
 
Képviselő-testület  a  2013  évi  start  mezőgazdasági  program
eredményének  figyelembe  vételével  határozott  a  program 2014  évi
önként vállalt önkormányzati feladatként való továbbfolytatásáról. 

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  mezőgazdasági
mintaprogram  lebonyolítása  érdekében  a  szükséges  intézkedéseket
megtegye. 

Határidő: felhívás szerinti
Felelős: Polgármester

4./ Települési Értéktár létrehozásáról és a Települési Értéktár Bizottság kialakítása
     Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

A  polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2012. április 2-i ülésén fogadta el az Országgyűlés a
Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának
célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogsza-
bály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (telepü-
lési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt képezne
egységes egészet.

2013. évben született meg a törvény végrehajtásaként a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, amelynek
2.§  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  rendelet  hatályba  lépésétől  számított  60  napon  belül  az
önkormányzatnak  döntést  kellett  hoznia  arról,  hogy  létrehozza-e  a  helyi  Települési  Értéktárat.  A
testület  dönthetett  úgy  is,  hogy  egyenlőre  nem  alakítja  ezt  ki,  de  a  nemleges  döntését  bármikor
megváltoztathatja. Rimóc településen nem született döntés e témakörben.

Most  azért  indokolt  az  előterjesztést  napirendre  tűzni,  mert  a  településen  folyik  a  helyi  értékek
feltárása, rendszerezése, melyek települési értéktárba történő nyilvántartásba vételét javaslom.

Amennyiben az értéktár létrehozása mellett dönt a Képviselő-testület, a Települési Értéktár Bizottságot
is ki kell alakítani.  A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó
gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.
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A bizottság létrehozása az alábbiak szerint lehetséges:
1.) önkormányzati  állandó  bizottság  megalakítása,  vagy  a  már  létező  bizottság  feladatkörének

kibővítése,
2.) külön szakmai bizottság létrehozása,
3.) már korábban is létező, helyi értékek gondozását végző állami, önkormányzati, egyházi vagy

társadalmi  szervezet,  illetve  általa  fenntartott  intézmény,  ezek  szervezeti  egységei,  továbbá
más, a település fejlesztésében tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezet.

A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia,  munkájába indokolt bevonni a helyi,  illetve a megyei
közművelődési feladatellátás módszertani intézményét, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével,
hasznosításával  foglalkozó országos  és  területi  illetékességű szakmai  és  területi  illetékességű  civil
szervezeteket. ( 114/20134. (IV.16.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdés a)-b) pontjai ) 

A  bizottság  munkáját  szabályzat  alapján  végzi,  amelyet  a  rendelet  3.  §  (1)  bekezdése  alapján  a
képviselő-testület fogad el, és amelynek tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a
képviselő-testületnek.

A  bizottság  működéséhez  és  feladatainak  ellátásához  szükséges  pénzügyi,  tárgyi  és  ügyviteli
feltételeket az önkormányzat maga biztosítja.
Kéri az előterjesztést megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatot elfogadását:

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

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

33/2014. (III.23.) határozata

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Települési  Értéktár,  Települési
Értéktár Bizottság 
létrehozásáról szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:

A  Képviselő-testület  Települési  Értéktár  létrehozását,  valamint  a
Települési Értéktár Bizottság megalakítását támogatja.

A  Képviselő-testület  a  Települési  Értéktár  megalakításával  és
működésével  kapcsolatos,  az  eljárási  szabályok  előírásai  szerint  kéri,
hogy  a  polgármester  a  működési  szabályzat  illetve  a  megalakításhoz
szükséges iratok előkészítéséről gondoskodjon.
A  képviselő-testület  a  májusi  képviselő-testületi  ülésén  a  Települési
Értéktárral kapcsolatos előterjesztést ismételten napirendre tűzi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Beszkid Andor  polgármester
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A polgármester megkérdezi,  hogy van-e még képviselő társainak kérdése, észrevétele,  hozzászólása.
Amennyiben nincs,  úgy mivel  egyéni  kérelmek a képviselő-testülethez nem érkeztek megköszöni  a
képviselő-testület munkáját és a képviselő-testületi ülést   19.óra 00. perckor bezárja.

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Beszkid János   Kiss János
  képviselő    képviselő
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