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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 11-én 19.00  

              órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:    Beszkid Andor     polgármester 

      Beszkid János   képviselő 

                           Jusztin Péter Albertné                    képviselő          

      Juhász Vincéné   alpolgármester 

    Kiss János    képviselő 

    Vincze Attila                                  képviselő 

 
 

Tanácskozási joggal:  Bárányné Márton Melinda aljegyző (   jegyző helyettesítésre ) 

 

 

A polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a megválasztott képviselő-testületi tagok – Golopi Károly képviselő Úr kivételével, 

aki munkahelyi elfoglaltság miatt igazoltan van távol -  jelen vannak, így a tanácskozás határozatképes 

és az ülést megnyitja 19.00 perckor.  

Rimóc Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 11-i soros 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 vezetésével megbízza Bárányné Márton 

Melinda aljegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésre pedig felkéri Jusztin Péterné és 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 „Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen a  műszaki leírásban foglaltak 

szerint”   tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

2. Előterjesztés a Sportöltöző épületén tervezett beruházás kapcsán az „Öltöző szertár felújítás„ 

megnevezésű pályázat benyújtásáról. 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

3. Előterjesztés a Rimóci Nyulacska Óvoda vezetői álláspályázat elbírálására. 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

4.  Előterjesztés a Szent Hedviget ábrázoló kőszobor elkészíttetésére vonatkozó megrendelésről.  
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

5.  Egyebek 
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Napirendek tárgyalása 

 

1. Előterjesztés „Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen a  műszaki leírásban foglaltak 

szerint”   tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

( írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként, illetve az elektronikus formában elkészült beszámoló   

megküldésre került, valamint jelen jegyzőkönyv mellékleteként  csatolva )  
 

Beszkid Andor Polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő Társaim ! 

 

Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete 2014. június 20-i ülésén  megtárgyalta és 53/2014. 

(VI.20.) határozata alapján támogatta a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz tervezett napelemes 

rendszerek kiépítésére irányuló pályázat benyújtását. Ennek érdekében megbízta a Vanessia 

Magyarország Kft.-t a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A képviselő testület vállalta, hogy a 

pályázat sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, valamint a fenntartási időszakban üzemelteti 

azt. A Képviselő-testület 54/2014. (VI.20.) határozatával 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. 

Az ajánlattteli felhívásnak megfelelően módosította Rimóc Község Önkormányzatának a 2014. évi 

közbeszerzési tervét.  

A közbeszerzési eljárás jogszabályban meghatározott módon lezajlott, a meghívásos 

versenytárgyalásra 3 – a szakterületen referenciával rendelkező- kivitelező megkeresése megtörtént. A 

felhívás alapján egy kivitelező adta be ajánlatát melyet a bizottság érvényesnek, a közbeszerzési 

eljárást pedig eredményesnek minősítette. 

A fentiek alapján – az írásban kiküldött előterjesztésben foglaltak szerint – kérem a képviselő-

testületet a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról hozza meg döntését. 
 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a kiküldött írásos anyag szerinti határozati  

javaslatot és kéri hogy a a Képviselő-testület név szerinti szavazással hozza meg döntését és alkossa 

meg a határozatot.  
 

A Képviselő-testület a napirend keretében  névszerinti szavazással az alábbi határozatot hozta:  

                        

Beszkid Andor polgármester                         igen  

Beszkid János  önkormányzati képviselő      igen 

Juhász Péterné önkormányzati képviselő       igen 

Juhász Vincéné alpolgármester                      igen 

Kiss János önkormányzati képviselő             igen 

Vincze Attila önkormányzati képviselő         igen 

 
 

Rimóc Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének   

64/2014. (VIII.11.) sz. határozata 

 

1.) A Képviselő-testület  „Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen a műszaki 

leírásban foglaltak szerint ”  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 Solarside Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság(1172 Budapest , Dormánd utca 6/B.) 
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2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési  eljárás nyertes 

ajánlattevője az egyetlen érvényes ajánlatot adó ajánlattevő a Solarside Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(1172 Budapest , Dormánd utca 6/B.) 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a KEOP-2014-4.10.0/N 

konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázat sikeres 

elbírálása esetén -   a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés nettó 

25.915.950.- Ft + ÁFA összegben kerüljön megkötésre. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester  

 

2. Előterjesztés a Sportöltöző épületén tervezett beruházás kapcsán az „Öltöző szertár felújítás„ 

megnevezésű pályázat benyújtásáról. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

( írásos előterjesztés valamint az átfogó értékelés a meghívó mellékleteként megküldésre került, 

valamint jelen jegyzőkönyv mellékleteként  csatolva )  

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő társaim ! 

 

A Rimóci Sport Egyesület ( 3177 Rimóc , István király útja 1. ) pályázatot kíván benyújtani az 

önkormányzati tulajdonban álló   Sportöltöző épületének felújítására. Az „Öltöző szertár felújítás„ 

megnevezésű pályázat feltétele önkormányzati tulajdonban álló, 717/2 hrsz. alatti sporttelep 

megnevezésű ingatlanon megvalósítani kívánt beruházás során a kivitelezési munkák elvégzéséhez az 

ingatlan tulajdonosa tulajdonosi hozzájárulását adja.  

Továbbá szükséges Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilatkozata arról, hogy a 

tulajdonában álló ingatlan tekintetében, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül 

hozzájárulását adja arra vonatkozóan, hogy a Magyar Állam javára a beruházást követő 5 évre  a 

folyósított támogatás mértékéig jelzálogjog bejegyzésére kerüljön sor . 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket illetve 

szívesen veszem észrevételeiket.  
 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslat szerinti előterjesztést  és 

kéri aki elfogadja, azt igennel és kézfenntartással jelezze.  

A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi képviselő-testületi határozatot hozta : 

 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 

65/2014.(VIII.11.) határozata 

 

 Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta a Rimóci 

Sport Egyesület ( 3177 Rimóc , István király útja 1. ) kérelmét és az alábbi 

határozatot hozta . 

 

1.) Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az „Öltöző szertár 

felújítás„ megnevezésű projektelemmel érintett, önkormányzati tulajdonban 

álló, 717/2 hrsz. alatti sporttelep megnevezésű ingatlanon megvalósítani kívánt 
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beruházás során a kivitelezési munkák elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulását 

adja. 

 

2.) Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 

1.) pont szerinti ingatlan tekintetében, a beruházás üzembe helyezését követő 30 

napon belül hozzájárulását adja arra vonatkozóan, hogy a Magyar Állam javára 

a beruházást követő 5 évre  a folyósított támogatás mértékéig jelzálogjog 

bejegyzésére kerüljön sor . 

   

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

  megtételére. 

 

                   Határidő: azonnal 

Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

3. Előterjesztés a Rimóci Nyulacska Óvoda vezetői álláspályázat elbírálására. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

( az írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként kiküldésre került , mely előterjesztés a jegyzőkönyv 

melléklete ) 

Beszkid Andor polgármester : 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete a 35/2013.(I.10.) határozatával úgy döntött hogy a 

Rimóci Nyulacska Óvoda működtetését az óvodai ellátásról  – Magyarország helyi Önkormányzatairól 

CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bek. 6. pontjában valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 

törvény 74. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján – Rimóc Község Önkormányzata önállóan működő 

költségvetési szerv fenntartásával, működtetésével gondoskodik.  

 

Tájékoztatom a képviselő társaimat arról, hogy mivel az óvoda önkormányzati fenntartásba került, 

szükséges volt a vezetői pályázat kiírása. A jogszabály szerint a pályázattal kapcsolatos eljárás a 

jegyző hatáskörébe tartozik, de a képviselő-testület meghatározhat olyan kedvező feltételeket, 

támogatásokat, amellyel vonzóbbá teheti a munkakört.  

Az óvoda jelenlegi dolgozói közül egy fő rendelkezik az intézményvezetői szakképesítéssel, Ő a 

pályázati kiírásban rögzítetteknek megfelelő tartalommal benyújtotta pályázatát. A képviselő-

testületnek  az óvoda vezetésével.  a folyamatos működés biztosítása miatt Molnár Lászlónéét bízta 

meg 2014. augusztus 15-ig. 

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésén megismerte a Rimóci 

Nyulacska Óvoda vezetői álláspályázat elbírálásáról szóló előterjesztést,és az előterjesztés 

megtárgyalásának a soron következő képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalása mellett döntött. 

Az igazgatási szünetet követően a képviselő-testületnek ezen a képviselő-testületi ülésen kell az 

óvodavezetői pályázat ügyében a döntést meghoznia. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a benyújtott pályázat a kiírásban foglalt alaki és 

tartalmi követelményeknek  mindenben megfelel, a pályázó a kiírásban szereplő képesítéssel és 

gyakorlattal rendelkezik, az ezt tanúsító iratokat becsatolta. 

 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett , amennyiben képviselő-társaim egyetértenek abban hogy a 

benyújtott érvényes pályázat alapján a pályázatot benyújtó Virágné Csábi Adrienn pályázatát elfogadja 

úgy azt igennel és kézfeltartással jelezzék.  

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta : 
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Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

66/2014.(VIII.11.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megismerte a Rimóci 

Nyulacska Óvoda vezetői álláspályázat elbírálásáról szóló előterjesztést,és 

az előterjesztésben foglaltak szerint, annak  megtárgyalását követően az 

alábbi határozatot hozta.  

Az óvodavezetői munkakör ellátására a  kiírásának megfelelően érvényes 

pályázat érkezett be, a pályázati eljárás eredményesnek minősül 

Rimóc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a Rimóci Nyulacska 

Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával  2014. szeptember 1.-től 5 

éves időtartamra megbízza Virágné Csábi Adrienn Szécsény, Kossuth 

Lajos út 16/B. Szám alatti lakost.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az óvodavezetői munkakör 

betöltésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételével. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

4.  Előterjesztés a Szent Hedviget ábrázoló kőszobor elkészíttetésére vonatkozó megrendelésről.  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester  

( írásos előterjesztés a meghívó mellékleteként megküldésre került, valamint jelen jegyzőkönyv 

mellékleteként  csatolva )  

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait hogy a a Lengyelországi testvértelepülésünk meglátogatására 

2014. szeptember 12-én kerül sor. A látogatás ideje alatt rendezik meg testvértelepülésünkön a  

bearatási ünnepet, melyre sok szeretettel várják a településünk képviselőit. A delegáció létszáma az 

előzetes egyeztetések alapján 30 fő. Nagyon szeretném ha a Képviselő-testület minél nagyobb 

számban képviselné Rimóc községet, továbbá a delegáció összeállításának során olyan helyi 

kézművesek, táncosok, énekesekre is kér javaslatot akik bemutatják településünk kultúráját 

Lengyelországban. 

A testvértelepülési látogatás során – az felénk tett gesztus viszonzásaként- a már korábban tárgyalt 

Szent Hedviget ábrázoló szobor elkészítésével kapcsolatos egyeztetéseket megtettem, valamint 

megkértem az árajánlatot is. 

A Szent Hedviget ábrázoló szobor kőből történő elkészítése  - a Tóth Dávid szobrászművész Úr 

árajánlata alapján -  600.000.- Ft .   

 

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.  

Kéri és egyúttal szavazásra bocsátja a társulási megállapodás jóváhagyását.  

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

67/2014.(VIII.11.) határozata 
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Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent 

Hedviget ábrázoló kőszobor elkészítéséről szóló polgármesteri 

előterjesztést és   az alábbi határozatot hozta. 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Dávid 

szobrászművész  által  Szent Hedviget ábrázoló kőszobor alkotásának 

elkészítését támogatja és felhatalmazza a polgármestert  a szobor 

megrendelésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtételére. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester 
 

5. Egyebek 

 

d.) Tájékoztató az augusztus 20-i egemlékezésről   
Előterjesztő. Beszkid Andor polgármester 

 

Államalapításunk ünnepén 2014.augustus 20-án a korábbi évekhez hasonlóan az ünnepi szabadtéri 

szentmise 11 órakor kezdődik a Hősök emlékművénél, a szentmisét követően kerül sor az ünnepi 

megemlékezésre. 

Czombos József atya 2014. augusztus 18-án költözik a településre melyből következően Ő celebrálja az 

ünnepi szentmisét. A megemlékezés idejét, helyszínét illetve a megemlékezésen résztvevők létszámát  

Szécsényi Rendőrkapitányság illetékes Osztálya felé jeleztük. Eleget téve ezzel a jogszabályban előírt 

kötelezettségünknek. A Rimóci Polgárőr Egyesület közreműködésével a közlekedésbiztonsági 

szempontok figyelembe vételével történik a parkolás és forgalomkorlátozás.  

Kérem képviselő társaimat hogy az ünnepi megemlékezésen és szentmisén minél többen képviseljék 

Rimóc Község Önkormányzatát. 

Kérdezi van-a valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. Mivel senki nem jelezte 

szándékát ,megköszöni a képviselő-testület munkáját a hozzászólásokat, kérdéseket, észrevételeket és a 

képviselő-testület  ülését 22.00. órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

  Beszkid Andor       dr. Verbói Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteles: 

 

………………………………………..                                         …………………………………. 


