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

 
1. 28/2015. (III. 25.) határozat 2. pontja a könyvtár szakmai 

eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat benyújtásáról   
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „ A könyvtár 
szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat benyújtása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közgyűjtemények 
Kollégiuma által, a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, 
korszerűsítésére kiírt nyílt pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be. 

 
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a maximum 3 000 000,- 
Ft/pályázathoz a 10%-os önerőt (maximum 300 000,- Ft-ot) a 2015. évi 
költségvetésében a 2014. évi szabad költségvetési maradványa terhére biztosítja, 
amely összeg a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet soron következő módosításakor beépítésre kerül. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, a 10 000,- Ft 
nevezési díj befizetését teljesítse. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. és 3. pontban: a pályázat benyújtási határideje, 2015. április 1. 
  2. pontban: 2015. április 29. 
 

-   A pályázat 1649 E Ft támogatási igénnyel és 183 E Ft önerő vállalásával 
határidőben benyújtásra és befogadásra került, jelenleg bírálati szakaszban van. 
A pályázat költségvetési előirányzatai a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendeletbe, – a képviselő-testület 2015. április 29-i ülésén 
elfogadott 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati módosító rendelettel – beépítésre 
kerültek. 
 

 
2. 30/2015. (III. 25.) határozat 3. pontja az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
”Óvjuk gyermekeinket 2015” elnevezésű pályázatáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda „Óvjuk gyermekeinket 2015” elnevezésű pályázata” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Óvjuk gyermekeinket 
2015” címmel, az LNL Group Solutions Kft. (Indernet Biztonságtechnika) által 
meghirdetett pályázati felhívásban szereplő, már nem túl korszerű, digitális 
kamerarendszer kiépítését nem támogatja. 

 
2. A képviselő-testület viszont fontosnak tartja az óvoda és környezete 
biztonságának fokozását, ezért az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2015. évi 
beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 300 000,- Ft-tal 
megemeli egy IP kamerarendszer telepítéséhez.  

 
3. A képviselő-testület a 2. pontban szereplő összegnek a fedezetét a 2015. évi 
költségvetésében, a 2014. évi szabad költségvetési maradványa terhére biztosítja, 
amely összeg a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet soron következő módosításakor beépítésre kerül. 

 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2015. április 29. 
 
- Az IP kamerarendszer előirányzata a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendeletbe, – a képviselő-testület 2015. április 29-i ülésén 
elfogadott 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati módosító rendelettel – beépítésre 
került. A telepítésére május végén kerül sor. 
 
 

3. 33/2015. (IV. 29.) határozat 2. pontja a polgármester jutalmazásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása és döntés a polgármester jutalmazásáról” szóló 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben 
betervezett jutalmazási keretből, két és félhavi illetménynek megfelelő, 748 
000,- Ft, azaz Hétszáznegyven-nyolcezer forint összegű jutalomban részesíti a 
polgármestert a 2014. évi feladatok és a költségvetés sikeres végrehajtásárért, 
továbbá az önkormányzat EMVA „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” című, a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 jelű, TÁMOP-6.1.2-11/1-
2012-0772 jelű pályázatainak teljes körű, személyes menedzseléséért, a kifizetési 
kérelmek összeállításáért és azok sikeres pénzügyi elszámolásának teljesítéséért, 
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és a KEOP-4.10.0/F-2014-0124 jelű pályázat összeállításáért, benyújtásáért, 
valamint a helyi civil szervezeteknek, az Eplényi Gyermekekért Alapítványnak 
és a Fortuna Színjátszó Egyesületnek a LEADER pályázataik elkészítéséért, 
kifizetési kérelmeinek összeállításáért és azok sikeres lebonyolításában, pénzügyi 
elszámolásában való személyes közreműködéséért, a fentiekből fakadó 
többletteljesítmény teljesítmény elismeréseként. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő kifizetésekkel 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 

Határidő: 2. pontban: 2015. május 5. 

Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 
 - A határozat 2. pontja szerint a jutalom kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket a 
jegyző megtette. 

 
4. 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.  
 

- A hirdetményeket a helyben szokásos módon, valamint a település honlapján, 
2015. május 5-én közzé tettem. 
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5. 40/2015. (IV. 29.) határozat 2. pontja az Eplény 502/20 helyrajzi számú 
ingatlan közös megegyezéssel történő, eredeti állapotának helyreállításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlan, közös megegyezéssel történő, eredeti 
állapotának helyreállításáról” című napirend előterjesztését és a következő döntést 
hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

határozat 1. mellékleteként csatolt „Adásvételi szerződés közös megegyezéssel 
történő felbontása” szerződés aláírását követően, a természetben 8413 Eplény, 
Kiserdő utca 17. szám alatt található, Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlanra, 
– az Eplény Községi Önkormányzat és Ringhoffer Ákos (8428 Borzavár, Fő u. 
74. szám alatti lakos), valamint Benkó Andrea (8200 Veszprém, Jutasi út 77/A., 
4/18. szám alatti lakos) között, 2011. május 19-én létrejött adásvételi szerződés 
közös megegyezéssel történő felbontásával, a szerződés megkötésének 
időpontjára visszamenő hatállyal – az eredeti állapot az ingatlan-
nyilvántartásban helyreállításra kerüljön. 

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

mellékleteként csatolt szerződést aláírja, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
átvezetéshez szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye. 

  
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont esetében: 2015. május 5. 
 

- A szerződést 2015. május 1-jén aláírtuk, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
átvezetéshez szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket megtettem. 

 
6. 41/2015. (IV. 29.) határozat 3. pontja az Eplény 502/20 helyrajzi számú 
ingatlan közös megegyezéssel történő, eredeti állapota helyreállításának 
elszámolásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlan, közös megegyezéssel történő, eredeti 
állapotának helyreállításáról” című napirend előterjesztését és a következő döntést 
hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (IV. 29.) 

határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a 8413 Eplény, Kiserdő utca 17. szám 
alatt található Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlanra, az adásvételi szerződés 
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közös megegyezéssel történő felbontásával, az eredeti állapot az ingatlan-
nyilvántartásban helyreállításra kerüljön. 

 
2.  A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott és 1. mellékletként csatolt 

szerződést felbontó megállapodás 2.5. pontjára tekintettel, a határozat 2. 
mellékleteként csatolt, a felek közötti elszámolás feltételeit rögzítő 
megállapodást, a két szerződés egyidejű aláírása mellett, jóváhagyja. 

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

mellékleteként csatolt megállapodást aláírja.  
 
 4. A képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerinti megállapodás 2.2 

pontjában bruttó 238 063,- Ft, azaz Kétszázharmincnyolcezer-hatvanhárom 
forint, valamint a 40 000,- Ft, azaz Negyvenezer forint ügyvédi munkadíj 
fedezetét a Város és községgazdálkodási feladatok dologi költségei terhére 
biztosítja, és ezt a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendeletben, a költségvetés soron következő módosításakor 
átcsoportosítással rendezi. 

 
 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont esetében: 2015. május 5. 
  4. pont esetében: azonnal, illetve a 2015. évi költségvetésben történő 

átcsoportosításra 2015. június 24. 
 
- A megállapodást 2015. május 1-jén aláírtuk, és időközben a kifizetéseket is 
teljesítettük. A költségvetési rendelet módosítását a képviselő-testület a jelen ülésen 
tárgyalja. 

 
 

Eplény, 2015. május 27. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2015. (V. 27.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2015. (III. 25.) 
határozat 2. pontja, a 30/2015. (III. 25.) határozat 3. pontja, a 33/2015. (IV. 29.) 
határozat 2. pontja, a 39/2015. (IV. 29.) határozat 2. pontja, a 40/2015. (IV. 29.) 
határozat 2. pontja, valamint a 41/2015. (IV. 29.) határozat 3. pontja számú 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2015. május 27. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


