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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 20-án 19.00 
              órakor megtartott rendkívüli üléséről.

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

                            Vincze Attila                                 képviselő

Távolmaradó képviselő:    Golopi Károly
                                                    

Tanácskozási joggal:  Bárányné Márton Melinda (   jegyző helyettesítésre )

A polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül öt fő jelen van, így a tanácskozás
határozatképes  és  az  ülést  megnyitja  19.00  perckor.  Jelzi,  hogy  Golopi  Károly  képviselő  Úr
munkahelyi elfoglaltság miatt  igazoltan van távol. 
Rimóc  Község  Képviselő-testületének  2014.  június  20-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 Melindát a közös önkormányzati hivatal aljegyzőjét, a jegyzőkönyv hitelesítésre pedig felkéri
Jusztin Péter Albert né Juhász Vincéné 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-   6  igen  szavazattal
elfogadja.

Az ülés napirendje :

1.  Előterjesztés  az  a  KEOP-2014-4.10.0/N  konstrukcióhoz  tervezett  napelemes  rendszerek
kiépítésére irányuló pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester

Mivel kérdés, hozzászólás  nem volt, a képviselő-testület a képviselő-testületi ülés napirendjét  
egyhangú szavazással – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta. 

Napirendek tárgyalása

3.) Előterjesztés az a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek 
kiépítésére irányuló pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 
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(  írásos  előterjesztés  a  meghívó  mellékleteként  megküldésre  került,  valamint  jelen  jegyzőkönyv
mellékleteként  csatolva ) 

Beszkid Andor polgármester :

A képviselő-testületi  ülésre  készült  előterjesztés  megvitatása soron kívüli  képviselő-testületi  ülésen
történő tárgyalása a szoros pályázati beadási határidő miatt vált indokolttá.  Önkormányzat Képviselő-
testületének  ebben  az  évben  lehetősége  nyílik   a  KEOP-2014-4.10.0/N  konstrukcióhoz  tervezett
napelemes  rendszerek  kiépítésére  irányuló  pályázat  benyújtására.  Ennek  érdekében  az  írásos
előterjesztésben  leírtaknak  megfelelően  célszerű    megbíznia  a  Vanessia  Magyarország  Kft.-t  a
közbeszerzési  eljárás lebonyolításával.  A pályázat  benyújtásának feltétele hogy a képviselő testület
vállalja,  hogy  a  pályázat  sikeressége  esetén  megvalósítja  a  beruházást,  valamint  a  fenntartási
időszakban  üzemelteti  azt.   A  pályázat  támogatási  intenzitása  100%.  Javasolja  hogy  az  alábbi
önkormányzati  tulajdonban álló ingatlanok tekintetében kerüljenek meghatározásra a   megvalósítási
helyszínek:

Sportcsarnok 3177 Rimóc, István király út 38. hrsz.: 400/4
Gondozási Központ  3177 Rimóc, Hunyadi út 9. hrsz.: 213
Közös Önkormányzati Hivatal 3177 Rimóc, Madách tér 1.hrsz.: 133
Dr. Manga János Közösségi Ház 3177 Rimóc, Szécsényi út 6. hrsz.: 418
Rimóci Biztos Kezdet "Napraforgó" Gyerekház 3177 Rimóc, Akácos út 1.

A  fentieken  túl  Rimóc  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  képviselő-testületi
határozatot kell hoznia a tekintetben is hogy megtárgyalta és  elfogadta  a KEOP-2014-4.10.0/N
konstrukcióhoz  tervezett  napelemes  rendszerek  kiépítésére  vonatkozó  pályázat  benyújtása
kapcsán a Kbt. 122/A § alapján indítandó  közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Továbbá
az ajánlattteli felhívásnak megfelelően módosítja Rimóc Község Önkormányzatának a 2014. évi
közbeszerzési tervét.

Fentiek  alapján  kérem Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy   a  pályázat  benyújtására  vonatkozó  két
képviselö-testületi  határozatot  elfogadni  szíveskedjék.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,
véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
Mivel  hozzászóló  nem  jelentkezett,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  szereplő  határozati
javaslatokat. 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

53/2014. (VI.20.) határozata

Rimóc  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  és  támogatja  a
KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz  tervezett  napelemes  rendszerek  kiépítésére
irányuló  pályázat  benyújtását.  Ennek  érdekében  megbízza  a  Vanessia
Magyarország Kft.-t a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A képviselő testület
vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, valamint a
fenntartási időszakban üzemelteti azt. 

A pályázat támogatási intenzitása 100%.

A pályázatban szereplő megvalósítási helyszínek:
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Sportcsarnok 3177 Rimóc, István király út 38. hrsz.: 400/4
Gondozási Központ  3177 Rimóc, Hunyadi út 9. hrsz.: 213
Közös Önkormányzati Hivatal 3177 Rimóc, Madách tér 1.hrsz.: 133
Dr. Manga János Közösségi Ház 3177 Rimóc, Szécsényi út 6. hrsz.: 418
Rimóci  Biztos  Kezdet  "Napraforgó"  Gyerekház3177  Rimóc,  Akácos  út  1.  
hrsz: 845/1 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: azonnal
            Felelős:   Beszkid Andor polgármester

A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatokat. 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

54/2014. (VI.20.) határozata

Rimóc  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és   elfogadja  a
KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz  tervezett  napelemes  rendszerek  kiépítésére
vonatkozó  pályázat  benyújtása  kapcsán  a  Kbt.  122/A  §  alapján  indítandó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
Az  ajánlattteli  felhívásnak  megfelelően  módosítja  Rimóc  Község
Önkormányzatának a 2014. évi közbeszerzési tervét.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: azonnal
            Felelős:   Beszkid Andor polgármester

Beszkid Andor polgármestere : 
Megköszöni az ülésen való részvételt, kérdezi van-e még hozzászólás , amennyiben nincs tájékoztatja a
jelenlévőket hogy  képviselő-testület nyílt ülését 20.00. órakor bezárja.

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv hiteles:

………………………………………..                                         ………………………………….
Jusztin Péterné                                                                                      Juhász Vincéné
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