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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00 

              órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:    Beszkid Andor     polgármester 

      Beszkid János   képviselő 

                           Jusztin Péter Albertné                      képviselő          

     Juhász Vincéné    alpolgármester 

    Kiss János     képviselő 

    Golopi Károly                                  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 jelen vannak, így a tanácskozás 

határozatképes és az ülést megnyitja 19.00 perckor. 

Rimóc Község Képviselő-testületének 2014. szeptember 25.-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 Péter Albertné 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-  7 igen szavazattal  

elfogadja. 

 

Az ülés napirendje : 

 

Napirend előtt : 

A polgármester beszámolója az előző ülés óta megtett intézkedésekről, határozatok végrehajtásáról 

 

1) Előterjesztés „A rimóci Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával” KEOP-2014-4.10.0/F konstrukcióhoz tervezett épületenergetikai fejlesztés 

megújuló energiaforrások használatával tárgyú pályázat benyújtásáról. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

2.).  Előterjesztés a közvilágítás energiatakarékos átalakítása  KEOP-2014.5.5.0/K. megjelölésű 

pályázat benyújtásáról.   
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

3.) Előterjesztés az önkormányzat  működőképességét szolgáló támogatásra történő támogatási 

igény benyújtásáról.  

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

 

4. Egyebek 
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Napirendek tárgyalása 

 

 

1.)  Előterjesztés „A rimóci Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával” KEOP-2014-4.10.0/F konstrukcióhoz tervezett épületenergetikai fejlesztés 

megújuló energiaforrások használatával tárgyú pályázat benyújtásáról. 
Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

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

mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

A képviselő-testületi ülésre készült előterjesztés megvitatása 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/F konstrukcióhoz tervezett 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régióban pályázat benyújtására. Ennek érdekében az írásos 

előterjesztésben leírtaknak megfelelően megbíztuk a Solution To You Kft.-t a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával. A pályázat benyújtásának feltétele volt hogy a képviselő testület vállalja, hogy a 

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

azt.  A pályázat támogatási intenzitása 100%. Az önkormányzati tulajdonban álló Sportcsarnok 3177 

Rimóc, István király út 38. hrsz.: 400/4 hrsz. alatti ingatlan tekintetében került meghatározásra a  

megvalósítási helyszín. 

 

A fentieken túl Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének képviselő-testületi határozatot 

hozott a tekintetben is hogy megtárgyalta és  elfogadta  a  KEOP-2014-4.10.0/F konstrukcióhoz 

tervezett Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban 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. 

Fentiekből következően Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testületének határozatban kell 

rendelkeznie arról, hogy az előterjesztést  megtárgyalta és támogatja a KEOP-2014-4.10.0/F 

konstrukcióhoz tervezett épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrások használatával tárgyú 

pályázat benyújtását továbbá hogy ennek érdekében megbízza a Planet Energy Magyaroszág  Kft.-t a 

pályázat benyújtásával, a képviselő testület vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén megvalósítja a 

beruházást, valamint a fenntartási időszakban üzemelteti azt.  

 

Beszkid Andor polgármester kérdezi a jelenlévőket hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása 

véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 

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

javaslatot és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

Kéri, aki a határozati javaslatot  elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és egyhangú – 7 igen – szavazattal a határozati 

javaslat elfogadása mellett döntött. 

 

 
 

Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

        89 /2014. (IX.25.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a 

KEOP-2014-4.10.0/F konstrukcióhoz tervezett épületenergetikai fejlesztés 
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megújuló energiaforrások használatával tárgyú pályázat benyújtását. Ennek 

érdekében megbízza a Planet Energy Magyaroszág  Kft.-t a pályázat benyújtásával.  

A képviselő testület vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén megvalósítja a 

beruházást, valamint a fenntartási időszakban üzemelteti azt.  

 

A pályázat támogatási intenzitása 100%. 

A pályázat összköltsége : bruttó 53.585.572.-  Ft 

 

A pályázatban szereplő megvalósítási helyszín: 

Sportcsarnok 3177 Rimóc, István király út 38. hrsz.: 400/4 

 

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére  

 

  Határidő: azonnal 

                        Felelős:   Beszkid Andor polgármester 

 

 

2. Előterjesztés a közvilágítás energiatakarékos átalakítása  KEOP-2014.5.5.0/K. megjelölésű 

pályázat benyújtásáról.  
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-testület!  
 

Támogatás célja: A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság 

fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a 

vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén. A konstrukció hozzájárul 

a helyi költségvetési szervek energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak 

megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. Kizárólag közvilágítás energiatakarékos 

átalakítását célzó beruházások támogathatóak. 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Támogatás intenzitása: 100% 

Támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg az 500 millió 

Ft-ot. 

Támogatható tevékenységek köre: 

A)  Közvilágítás energiatakarékos átalakítása 

A közvilágítási berendezések közül az alábbiak támogathatóak jelen konstrukcióban: 

 a fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal együtt 

 a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer 

 a közvilágítás ki- és bekapcsolását, továbbá szabályozását biztosító vezérlő rendszer. Több célú 

vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része. 

Új közvilágítási tartószerkezetek (oszlopok) építéséhez vagy a meglévők cseréjéhez támogatás 

nem nyújtható!  

Pályázat beadási határideje: 2014. október 2.-2014.október 7. 

 

Beszkid Andor polgármester kérdezi a jelenlévőket hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása 

véleménye az előterjesztéssel összefüggésben. 
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Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a kiküldött írásos anyag szerinti határozati  

javaslatot és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

Kéri, aki a határozati javaslatot  elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és egyhangú – 7 igen – szavazattal a határozati 

javaslat elfogadása mellett döntött. 

 

                                                    Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

90/2014. ( IX.25.) határozata 

 

Rimóc Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 

támogatja a az közvilágítás energiatakarékos átalakítása  KEOP-

2014.5.5.0/K. megjelölésű pályázat benyújtását.  

 

A pályázat támogatási intenzitása 100%. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére  

Határidő:  azonnal 
                                     Felelős:     polgármester 

 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat  működőképességét szolgáló támogatásra történő támogatási 

igény benyújtásáról. 

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester 

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

mellékleteként  csatolva ) 

 

Beszkid Andor polgármester : 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent a a megyei önkormányzati tartalékból  nyújtott        támogatásokról és a rendkívüli 

önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet. A hivatkozott rendelet értelmében  

az önkormányzatoknak lehetősége van   - a rendeltben meghatározott szerint- a működőképességet 

szolgáló támogatásra benyújtjtani támogatási igényét. 

 

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

szívesen veszem észrevételeiket. 

 

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot  és kéri aki elfogadja, 

azt igennel és kézfenntartással jelezze. 

A Képviselő-testület – 7 igen szavazattal az alábbi képviselő-testületi határozatot hozta : 

 

Rimóc Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

91/2014. (IX. 25.) határozata 

 

A Képviselő-testület a megyei önkormányzati tartalékból  nyújtott        

támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. 

(I.31.) BM rendelet szerint a működőképességet szolgáló támogatásra benyújtja 

támogatási igényét. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 
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   Határidő: 2014. szeptember 30. 

   Felelős:    Beszkid Andor polgármester 

 

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 20.30. órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

  Beszkid Andor       dr. Verbói Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteles: 

 

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


