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

1. 13/2015. (II. 25.) határozat az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről 
szóló 95/2014. (XII. 17.) határozat módosításáról.  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 95/2014. (XII. 17.) határozat 
módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likvid hitel 
felvételéről szóló 95/2014. (XII. 17.) határozatának 1. pontját a következők szerint 
módosítja: 
 

„1. Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, 
működési célra maximum 2500 E Ft összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt 
vesz fel 2015. május 1. – 2015. szeptember 30-i időtartamra az OTP 
Nyrt.-től. A hitel futamideje szükség szerint 2015. december 31-ig 
meghosszabbítható.” 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 
  
-   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2015. (V. 27.) 
határozatával módosította az önkormányzat likvid hitelfelvételéről szóló 95/2014. 
(XII. 17.) határozatát. Az új határidő 2015. június 30. 
 

 
2. 17/2015. (II. 25.) határozat 2. pontja a 2015/2016-os nevelési és óvodai 
beírazás időpontjának meghatározása 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A 2015/2016-
os nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2015. május 6-án és 7-én 800 – 1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 
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2. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a 
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2015. május 28-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert: gondoskodjon arról, hogy 

Eplény község honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján történő 
kifüggesztésével a hirdetmény jelenjen meg az óvodai beiratkozás rendjéről, a 
felvételről szóló döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről.  

 
Felelős:  2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő  
  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2014. május 28. 
        3. pontban: 2014. március 27. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
– Az óvodai beíratás rendben megtörtént, a hirdetményt az Eplény község 
honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzétettük. 
 
3. 39/2015. (IV. 29.) határozat 2. pontja önkormányzati ingatlanok 
bérleményként történő hasznosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 
önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő, Eplény, Veszprémi utca 64. szám alatt 
található Borházat (Közösségi Ház alatti pincerészt) és az Eplény, Veszprémi 
utca 70/B. (Eplény 101 hrsz.) alatti Politechnika Műhelyt bérleményként 
történő hasznosításra meghirdeti. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. 
mellékleteként csatolt hirdetményeket – a helyben szokásos módon, valamint 
a település honlapján – tegye közzé. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont esetében: 2015. május 5.  
 
 - Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2015. (V. 27.) 
határozatával eredménytelennek nyilvánította a pályázatot, egyúttal új hirdetmény 
közzétételéről döntött, amelyben a bérleményekre történő jelentkezést folyamatossá 
tette. 
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4. 46/2015. (V. 27.) határozat „Eplény Napköziotthonos Óvoda konyhájának 
infrastrukturális fejlesztése” és „Eplény belterületi utak felújítása”című 
projektek önrészének biztosításához éven túli hitel felvételéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „döntés az 
Önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásának biztosításához szükséges 
hitel felvételéről” című előterjesztést és a „Eplény Napköziotthonos Óvoda 
konyhájának infrastrukturális fejlesztése” és „Eplény belterületi utak felújítása” 
című projektek megvalósításához éven túli hitel felvételéről az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Eplény 
Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése” és 
„Eplény belterületi utak felújítása” című pályázatok pozitív elbírálását 
követően, a fejlesztések megvalósításához szükséges saját forrást biztosító 
célhitel felvételét az OTP Bank Nyrt-től 2 618 000,- Ft összegben. A hitel 
futamidejét 5 évben határozza meg. 
A meghatározott célhitelből 346 000,- Ft az „Eplény Napköziotthonos 
Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése”, míg 2 272 000,- Ft az 
„Eplény belterületi utak felújítása” című projekthez vállalt önerő. 

2. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a hitelfelvételével kapcsolatban kezdeményezzen 
tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt.-vel.  

3. A képviselő-testület a tárgyalási, szerződési kritériumokat az alábbiakban 
határozza meg: 

a. A szerződés hatálybalépésének feltételeként a Képviselő-testület a 
sikeres „Eplény Napköziotthonos Óvoda konyhájának 
infrastrukturális fejlesztése” és az „Eplény belterületi utak felújítása” 
című pályázatok eredményeként megkötött támogatási szerződéseket 
határozza meg. 

b. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a 
hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből 
betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

c. Eplény Községi Önkormányzat a hitel fedezetéül biztosítja az OTP 
Nyrt. részére a helyi adóbevételek és az átengedett gépjárműadó 
bevétel esetében – az önkormányzatot a mindenkori hatályos 
jogszabály szerint megillető részére – a kölcsön és járulékainak 
összegére a jelzálogjogot és annak bejegyzését a Hitelbiztosítéki 
nyilvántartó rendszerbe. 

d. Eplény Községi Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. 
részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 
számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol 
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ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít. 

e. Eplény Községi Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az 
OTP Bank Nyrt. részére, hogy a célhitel futamideje alatt, amennyiben 
a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 
fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a célhitelszerződés fennállása 
alatt annak teljes visszafizetéséig a központi támogatások 
elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló 
számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében az 
önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig 
a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse. 

f. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara által működtetett hitelbiztosítéki 
nyilvántartás és a nyilvántartásba történő betekintésre szolgáló 
alkalmazásba vállalja a bejegyzést és a nyilatkozat megtételét. 

g. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 
hitelszerződés, a követelésen alapított jelzálogszerződés megkötését, és 
a bank követelésére vonatkozó jelzálogjogának hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba történő bejegyzését és az ehhez szükséges 
hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételét. 

4. Eplény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletéhez a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény értelmében – 
amennyiben szükséges – a kormány előzetes hozzájárulását kérje meg. 

5. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy amennyiben a pénzintézet a hitelszerződést a 
határozatban meghatározottaktól eltérő feltételekkel kívánja megkötni, a 
szerződés tervezetét a soron következő képviselő-testületi ülésre beterjessze.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: a pozitív pályázati döntést követően azonnal, illetve 

folyamatosan 
  2-4. pontokban: azonnal, illetve folyamatosan 
  5. pontban: 2015. június 30. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota  

pü. irodavezető 
 
 - A pályázatok benyújtása és az időközbeni hiánypótlása is megtörtént. Jelenleg 
bírálati szakaszban van. A hitelfelvételéhez szükséges előkészítés jelenleg is 
folyamatban van, hogy a pályázatok nyertessége esetén a projektek 2015-ben 
megvalósíthatók legyenek. 
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5. 47/2015. (V. 27.) határozat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájáruláshoz 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához, 
amely a határozat 1. mellékletét képezi. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 

- A döntésről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét 
tájékoztattuk. 

 

6. 48/2015. (V. 27.) határozat önkormányzati ingatlanok bérleményként 
történő hasznosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 
önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő, Eplény, Veszprémi utca 64. szám alatt található 
Borházat (Közösségi Ház alatti pincerészt) és az Eplény, Veszprémi utca 
70/B. (Eplény 101 hrsz.) alatti Politechnika Műhelyt bérleményként történő 
hasznosításra a 39/2015. (IV. 29.) határozata alapján közzétett pályázatot – 
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 
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2. A képviselő-testülete, az 1. pontban hivatkozott ingatlanok bérleményként 
történő hasznosítását ismételten meghirdeti. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. 

mellékleteként csatolt hirdetményeket – a helyben szokásos módon, valamint 
a település honlapján – tegye közzé. 

 
4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatok eredményéről, 

a bérleti ajánlatok beérkezését követően, a soron következő képviselő-testületi 
ülésen, számoljon be. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont esetében: 2015. május 29.  
            4. pontban: bérleti ajánlat beérkezését követő képviselő-testületi ülés 

 
- A hirdetmények a helyben szokásos módon, valamint a település honlapján 
közzé lettek téve. 

 
7. 49/2015. (V. 27.) határozat Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában 
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának 
kiírásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
óvodavezetői pályázatának kiírása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának 
ellátására – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati 

felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint az Eplény Községi 
Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján történő közzétételéről. 

 
Felelős: a 2. pontban: dr. Mohos Gábor jegyző  
Határidő: 2015. június 6.  
 
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Angyal Éva 
irodavezető 
 

- A határozat 2. pontja szerinti közzétételről gondoskodtunk.  
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8. 50/2015. (V. 27.) határozat az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Átfogó 
értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Az átfogó értékelést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2. A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztályának. 

 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2015. június 5. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 

- Az átfogó értékelés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának megküldésre került. 
 

9. 51/2015. (V. 27.) határozata Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
2014. évi tevékenységéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 
1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás 

elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2015. május 28. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
 

- A testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztattuk. 
 

10. 52/2015. (V. 27.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014. évi tevékenységéről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014. 
évi tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás 

elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2015. május 28. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
 

- A társulás elnökét a testület döntéséről tájékoztattuk. 
 

11. 54/2015. (VI. 9.) határozat 3. pontja az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
konyhájának infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges saját forrás 
biztosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásainak biztosításáról” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2015. (IV. 29.) 
határozatával döntött az „Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtásáról, továbbá a 
6 925 926,- Ft projektköltséget a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. 
(II. 26.) önkormányzati rendeletébe beépítette. 

2.  A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2015. évi megvalósítással tervezett 
beruházáshoz, a 346 296,- Ft, azaz Háromszáznegyvenhatezer-
kettőszázkilencvenhat forint saját erő, az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, rendelkezésre áll. 

3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatot a 
pályázathoz becsatolja, és a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatokat 
megtegye, sikeres pályázat esetén pedig, a támogatási szerződést megkösse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont esetében: 2015. június 10., illetve a pozitív támogatói döntést 
követően azonnal  
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-  A képviselő-testületi határozat a pályázathoz becsatolásra került, a pályázat 

elbírálásra vár. 
 

12. 55/2015. (VI. 9.) határozat az Eplény belterületi utak felújításához 
szükséges saját forrás biztosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásainak biztosításáról” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 37/2015. (IV. 29.) 
számú határozatával döntött az „Eplény belterületi utak felújítása” című 
pályázat benyújtásáról, továbbá a 15 142 782,- Ft projektköltséget a 2015. 
évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletébe 
beépítette. 

2.  A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2015. évi megvalósítással tervezett 
beruházáshoz, a 2 271 417,- Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázhetvenegyezer-
négyszáztizenhét forint saját erő, az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, rendelkezésre áll. 

3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen 
határozatot a pályázathoz becsatolja, és a pályázati kiírásnak megfelelő 
nyilatkozatokat megtegye.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont esetében: 2015. június 10., illetve a pozitív támogatói döntést 
követően azonnal  

 
-  A képviselő-testületi határozat a pályázathoz becsatolásra került, a pályázat 

elbírálásra vár. 
 
 

Eplény, 2015. június 24. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (VI. 24.) határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2015. (II. 25.), a 
17/2015. (II. 25.) határozat 2. pontja, a 39/2015. (IV. 29.) határozat 2. pontja, a 
41/2015. (IV. 29.) határozat 4. pontja, a 46/2015. (V. 27), a 47/2015. (V. 27.), a 
48/2015. (V. 27.), a 49/2015. (V. 27.), az 50/2015. (V. 27.), az 51/2015. (V. 27.), az 
52/2015. (V. 27.), az 54/2015. (VI. 9.) határozat 3. pontja, valamint az 55/2015. 
(VI. 9.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2015. június 27. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


