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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 16-án 18.00 
              órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:      Beszkid Andor  polgármester
    Beszkid János képviselő
    Golopi Károly képviselő     
    Juhász Vincéné alpolgármester
    Kiss János képviselő

 
Távolmaradó képviselő:    Vincze Attila
                                                     Jusztin Péter Albertné

Tanácskozási joggal:  Bárányné Márton Melinda (   jegyző helyettesítésre )

Meghívottak : Kolosiné Dr. Percze Zsuzsanna közbeszerzési szakértő
                         Horváth Róbert  közbeszerzési tárgya szerinti szakértő
                         Beszkid Veronika projektaszisztens 

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.  Jelzi,  hogy  Jusztin  Péter  Albertné  képviselő
asszony valamint Vincze Attila képviselő úr igazoltan van távol. Erdélyben képviselik Rimóc Község
Önkormányzatát .
Rimóc  Község  Képviselő-testületének  2013.  május  16-i  rendkívüli  ülés  összehívására  a  hatályos
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően írásban került sor. 
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 Melinda  aljegyzőt,  a  jegyzőkönyv  hitelesítésre  pedig  felkéri  Beszkid  János  és  Kiss  János
képviselő-testületi tagokat. 
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-   5  igen  szavazattal
elfogadja.

Az ülés napirendje :

1.  Előterjesztés  az „  Orvosi  rendelő   bővítésének ,  akadálymentesítésének,  korszerűsítésének
kivitelezési munkái „ közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

2. Tájékoztatás az Egészségügyi Központ felújításával kapcsolatos  feladatokról.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

3.  Egyebek
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Napirendek tárgyalása

1)  Előterjesztés  az „Orvosi  rendelő  bővítésének,  akadálymentesítésének,  korszerűsítésének
kivitelezési munkái”   tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

Beszkid Andor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Az orvosi rendelő bővítésének, akadálymentesítésének, korszerűsítésének kivitelezési munkái tárgyú
közbeszerzési  eljárása során a  jogszabályok  által  megfogalmazott  előírások szerint   Közbeszerzési
Bizottság létrehozására került sor.
 A Közbeszerzési Bizottság tagjai : 
                         Dr. Verbói Mária jegyző – elnök 
                         Kolosiné Dr. Percze Zsuzsanna közbeszerzési szakértő
                         Horváth Róbert  közbeszerzési tárgya szerinti szakértő
                         Percze Renáta pénzügyi szakember. 
Felkérem a Közbeszerzési Bizottság tagját  Kolosiné Dr. Percze Zsuzsanna közbeszerzési szakértőt
hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a közbeszerzési eljárás menetéről.
Kolosiné Dr. Percze Zsuzsanna közbeszerzési szakértő:
A közbeszerzési eljárás során bekövetkezett jogszabályváltozások érintik az építési beruházásokat is,
amennyiben a becsült érték eléri a 15 millió forintot , úgy az a közbeszerzés hatálya alá kerül. Jelen
esetben  3  vállalkozó  került  felkérésre  ,  a  felhívás  04.28-án  elkészítésre  került  ,  majd  15  nap állt
rendelkezésükre az ajánlattételre.
A meghívásos versenytárgyalás során érvényes ajánlatot a a Diagonál Épker Kft. ( +177 Rimóc Balassi
Bálint ut 10. ) nyújtott be35.408.138 Ft nettó, 45059.000.- Ft bruttó összeggel.
A pályázatban szereplő összeg és a kivitelező által tett árajánlat közötti különbség bruttó 1.289.642.-
Ft, mely az ellenszolgáltatás fedezetéül szolgáló hiányzó forrás, melyet a Képviselő-testületnek kell
biztosítania ezáltal válik a közbeszerzési eljárás eredményessé.
Beszkid Andor polgármester :
A kiviteli  tervek megléte  volt  a feltétel,  befejezési időpont 2014. szeptember 15, míg a befejezési
határidő október 19. A befejezési határidőre vélhetően a jogerős építési engedélyt is be kell szereznie
az Önkormányzatnak.
Kiss János Képviselő.
A Közbeszerzési  Bizottság  munkáját  megköszönve  kérdezi  hogy ha  jól  gondolja  most  a  döntés  a
képviselő-testületre  hárul.  Ezt  a  mostani  képviselő-testületi  döntést  van  -e  módjában  megtámadni
illetve jogorvoslattal élni bárkinek.
Kolosiné Dr. Percze Zsuzsanna közbeszerzési szakértő:
Nyilván aki nem nyújtott be ajánlatot  annak nincs módja a döntés ellen jogorvoslattal élni. A döntést a
Képviselő-testület hozza meg , név szerinti szavazással.
Beszkid János képviselő:
Javasolja a beérkezett ajánlat tekintetében az eredményhirdetést,  megítélése szerint a különbözetből
adódó költséget az Önkormányzatnak be kell vállalnia.
Beszkid Andor polgármester:
A  benyújtott  műszaki  tervektől  a  kivitelezés  során  nem  lehet  eltérni,  a  műszaki  tartalom
megváltoztatásaára nincs lehetőség. Amennyiben mégis  így történne az csak szerződésmódosítással
illetve változásbejelentéssel lehetséges.
Kérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 

3



Mivel  hozzászóló  nem jelentkezett,  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslatot,kéri,  aki  elfogadja,
igennel és kézfenntartással jelezze. 

A Képviselő-testület a napirend keretében  névszerinti szavazással az alábbi határozatot hozta: 
                       
Beszkid Andor polgármester                         igen 
Beszkid János  önkormányzati képviselő      igen
Golopi Károly önkormányzati képviselő       igen
Juhász Vincéné alpolgármester                      igen
Kiss János önkormányzati képviselő             igen

Rimóc Község Önkormányzata
 Képviselő-testületének 

 46/2014. (V.16.) sz. határozata

1.)  A  Képviselő-testület  Orvosi  rendelő  bővítésének,  akadálymentesítésének,
korszerűsítésének  kivitelezési  munkái”   tárgyú,  a   Kbt.  122/A  §  szerinti
közbeszerzési  eljárás  során   -  az  Előkészítő  és  Bíráló  Bizottság  döntési  javaslata
alapján -  úgy dönt, hogy érvényes ajánlatot nyújtott be a Diagonál Épker Kft.(3177
Rimóc, Balassi Bálint út 10.)

2.) A Képviselő-testülete  az ellenszolgáltatás fedezetéül szolgáló hiányzó forrást -
azaz   bruttó  1.289.642.-Ft-ot  -   biztosítja,  és  ezáltal  megállapítja,  hogy  a
közbeszerzési eljárás eredményes. 

3.)  A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  a  közbeszerzési   eljárás  nyertes
ajánlattevője az egyetlen érvényes ajánlatot adó ajánlattevő a Diagonál Épker Kft.
(3177 Rimóc, Balassi Bálint út 10.)

4.)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  nyertes  ajánlattevővel
történő  vállalkozási  szerződés  nettó  35.408.138.-   Ft  +  ÁFA összegben  kerüljön
megkötésre.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester 

2. Tájékoztatás az Egészségügyi Központ felújításával kapcsolatos  feladatokról.
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

Beszkid Andor polgármester :

Tisztelt Képviselő társaim !

Mint azt már az előző napirendi pontnál elmondta megkezdődnek – a  sikeres közbeszerzési eljárás
lezárását  követően  –  az  egészségügyi  központ  beruházási  munkái.   Ennek  első  lépéseként
megkezdődik  az  épületben  működő  egészségügyi  intézmények  ideiglenes  működési  helyre
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költöztetése.  A  költözést  már  a  következő  héten  megkezdődik,  a  jelenleg  erre  a  célra  alkalmas
önkormányzati tulajdonú épületekbe. 
Feladatot  jelent  még  az  Önkormányzat  számára  aköltözködésen  túl,  hogy  a  jelenlegi  internet  és
telefonszolgáltatásokat ki lell alakítania az új helyeken is, úgy ahogy ez minél kevesebb fennekadást
jelentsen a mindennapi egélszségügyi munkában.
Vannak még megoldásra váró egyéb műszaki és technikai problémák is, többek között az ügyfél w c
kilakítása , betegváró kialakítáa , tájékoztató táblák kihelyezése az intézmények új helíének és címének
megjelölésével.
Minden segítséget elfogadunk ami a költözésssel járó munkát segíti .

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel hozzászóló nem jelentkezett, észrevétel, kérdés nem hangzott el ,jelen napirendi pont tárgyalását
lezárja.

3.)  Egyebek
Tájékoztatás az Önkormányzat részére feleajánlott ingatlanokról 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

Beszkid Andor polgármester :

Az elmúlt  időszakban megkeresett  több ingatlan  tulajdonosa hogy az üresen álló  – Rimóc község
közigazgatási  belterületén  lévő  –  lakóingatlanát  fel  kívánja  ajánlani  Rimóc  község Önkormányzat
számára megvételre. A szóbeli megbeszélések során kértem az ingatlannal rendelkezni jogosultakat,
hogy ajánlatukat írásban juttassák el az Önkormányzati Hivatalhoz, ahol előkészítik a a Képviselő-
testületi ülésen történő megtárgyalásra.

Fentiek alapján a szóbeli felajánlásra került az István király útja 34. szám alatti – korábban pályázati
támogatásból  már szerette  volna megvásárolni  az Önkormányzat-  valamint  a Csillaghegyi  utca 10.
szám alatti belterületi l, lakóház , udvar, gazdasági épület megnevezésű épületek.

Amennyiben a tényleges- felajánlás írásban megérkezik – előkészítést követően – megtárgyalásra a
Képviselő-testület  elé  terjesztem.  Annak  eldöntése  hogy  asz  ingatlanokat  vásárlással,  bérleti
szerződéssel, vagyonkezelésbe vétellel célszerű-e Önkormányzati  hasznosításba venni ezt  követően
kerülhet eldöntésre.

Tájékoztatás az IKSZT működéséről
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

Beszkid Andor polgármester :

AZ IKSZT fenntartásának és üzemeltetésének zavartalansága érdekében Rimóc Község Önkormányzat
Képviselő-testületi határozatban döntött az intézményben adminisztratív feladatokat  ellátó két  dolgozó
munkabéréhez történő önkormányzat általi hozzájárulásról. 

Az  azóta  eltelt  időszakban  lehetőség  adódott  a  Munkaügyi  Központ  által  biztosított  támogatási
formában  történő  közfoglalkoztatásra.  Élve  a  lehetőséggel  ,  a  két  dolgozó  foglalkoztatását  az
Önkormányzat számára biztosított támogatási formában oldjuk meg.
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Beszkid Andor polgármester : 

Megköszöni a Képviselő-testületi tagok munkáját, észrevételeiket, 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:

………………………………………..                                         ………………………………….
       Beszkid János                                                                                     Kiss János
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