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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 

 
1. 69/2014. (XI. 10.) határozat 2. pontja az Önkormányzat KEOP – 2014 – 

4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjának, vagy sikerdíjának 
kötelezettségvállalásáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az 
Önkormányzat KEOP-2014-4-.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjának, vagy 
sikerdíjának előzetes kötelezettségvállalásáról” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 
KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjára, vagy sikerdíjára 
maximum 2 000 E Ft összegben. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a kötelezettségvállalást a 1. 
pontban megjelölt összegben szerepelteti. 

3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási 
díjára, vagy sikerdíjára a szerződést kösse meg. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont esetében a 2015. évi költségvetés készítésének ideje 
  3. pont esetében 2014. december 31. 

-   A KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázattal kapcsolatosan várható költségeket a 
2015. évi költségvetésbe beterveztük. A pályázat sajnos továbbra is csak bírálati 
szakaszban van. 
 

 
2. 79/2014. (X. 1.) határozat 3. pontja az Ámos Borházzal kötött bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Ámos Borházzal kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ámos Borház Bt. 
(8413 Eplény, Veszprémi utca 66/A.), mint bérlő kezdeményezésére – az 
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előterjesztésben részletezett elszámolás alapján –  az 1999. november 1-én, 
az önkormányzat tulajdonát képező Eplény, Veszprémi utca 64. szám alatti 
Közösségi Ház pincehelyiségeinek üzemeltetésére megkötött bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2014. október 
31-i határidővel, hozzájárul, amely egyben a rendeltetésszerű állapotban 
történő birtokbaadás időpontja is. 
 

2. Az 1. pontban hivatkozott – a bérleti szerződés 10. pontja szerinti – 
elszámolás alapján, amely tartalmazza a bérleti szerződés 13. pontjában az 
„ius tollendi”, azaz a bérlő által beépített és leszerelhető ingóságok elviteli 
jogának, valamint a bútorzat megváltási értékét is, az önkormányzat bruttó 
1 068 400 Ft, azaz Egymillió-hatvannyolcezer-négyszáz forintot köteles 
megfizetni az albérlőnek, kamatmentesen, két egyenlő részletben, 2015. 
június 30-ig és december 31-ig. 
 

3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban szereplő 
elszámolási díjat a 2015. évi költségvetésébe beépíti. 
 

4. A közös megegyezéssel történő bérleti szerződést megszüntető okirat 
elkészítésének költségei a bérlőt, míg a közüzemi fogyasztásmérők 
átírásának költségei a bérbeadó önkormányzatot terhelik. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye, a jogügylettel kapcsolatos okiratokat aláírja. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1., 4. és 5. pontban: 2014. október 31. 
  2. pontban: 2015. június 30. és 2015. december 31. 
                  3. pontban: 2015. évi költségvetés elfogadásának időpontja  
 
-  A határozatban vállalt megváltási költségeket a 2015. évi költségvetésbe 

beterveztük. 
 
3. 5/2015. (I. 28.) határozat az Önkormányzat fenntartásában működő 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda  nyitvatartási rendjéről és a 2015/2016-os 
nevelési évben indítható csoportok számáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény 
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
nyitvatartási rendjéről és a 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok 
számáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. A fenntartásában működő óvoda nyitvatartási rendjét a határozat 1. 
melléklete tartalmazza. 

 
2. Az óvoda 2015. június 29-től 2015. július 31-ig tart zárva. 
 
3. Az óvodában egy csoport indítható.  

 
4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról 

– a határozat megküldésével – tájékoztassa a 2015/2016-os nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számáról és a nyitvatartási rendről az intézmény 
vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának 
közzétételéről a helyben szokásos módon. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: 2015. február 15. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 

 
 -  A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és a 

nyitvatartási rendről az intézmény vezetőjét értesítettük, továbbá 
gondoskodtunk a nyári zárva tartás időtartamának közzétételéről a helyben 
szokásos módon. 

 
Eplény, 2015. február 25. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2015. (II. 25.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2014. (IX. 10.) 
határozat 2. pontja, a 79/2014. (X. 1.) határozat 3. pontja, és az 5/2015. (I. 28.) 
számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul 
veszi. 
 
 
 
Eplény, 2015. február 25. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


