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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A) 
 

Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) 
számú rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai 
miatt – ismételten indokolt módosítani. 
 

1. A Magyar Államkincstár havi értesítése alapján az elmúlt időszakban 83 E Ft 
összeggel növekedett az önkormányzatnak az egyes szociális feladatok 
támogatása jogcím szerinti támogatása. Ezen összeg a módosított 
költségvetésben egyéb működési célú támogatások bevétele között került 
megtervezésre, ezért a befolyt támogatás összegét ennek terhére át kell 
csoportosítani. 
 

2. Az egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében 
költségvetési támogatás biztosításáról szóló 1225/2015. (IV. 20.) 
kormányhatározat alapján 17 511 E Ft összegű támogatásban részesült az 
önkormányzat, mellyel módosítani szükséges az önkormányzatok működési 
támogatása előirányzatát. 
 

3. A falumegújítás és fejlesztés jogcímre 2011. évben benyújtott játszótér 
építésre és felújításra benyújtott pályázatunk támogatását az MVH 2014. 08. 
11. napján kelt határozatával visszamenőlegesen visszavonta és a pályázati 
elszámolásra benyújtott kifizetési kérelmünket elutasította. Ezzel együtt 
utasította az önkormányzatot a 13 138 E Ft összegű támogatás és a 4373 E 
Ft összegű kamat visszafizetésére. A nevezett döntést az önkormányzat 
megfellebbezte, illetve az illetékes bírósághoz felülvizsgálati kérelmeket 
nyújtott be. A bírósági eljárás végig vitele mellet javaslom, hogy az 
önkormányzat a visszafizetési kötelezettségének tegyen eleget. Ezek alapján 
17 511 E Ft összeggel módosítani kell az önkormányzat egyéb működési célú 
kiadásainak előirányzatát. 
 

4. A képviselő-testület a 2015. április 29-i ülésén hozzájárult az eplényi ingatlan-
nyilvántartásban 502/20 hrsz-on felvett, „beépítetlen terület” megnevezésű, 
természetben 8413 Eplény, Kiserdő utca 17. szám alatt található ingatlan 
tárgyában 2011. május 19-én létrejött adásvételi szerződés közös 
megegyezéssel történő felbontásához. A megállapodás 2.1. pontja 
tartalmazza, hogy az önkormányzat a vevők által megfizetett 3048 E Ft 
vételárba bruttó 2810 E Ft használati díjat számít be.  
A fentek alapján az önkormányzat működési bevételeinek előirányzatát 2810 
E Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 3 048 E Ft-tal szükséges növeli, 
a 238 E Ft-os különbözetre pedig az általános tartalék nyújt fedezetet. 
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5. Az önkormányzat kiegészítő megállapodást köt a Verga Zrt.-vel az Eplény, 
Vadalmási út, valamint az 1. és 2. tó használatáért fizetendő díj 2015. évi 
összegéről és a fizetési határidőről. Eredeti előirányzatként 99 E Ft-tal 
kevesebb összeg lett megtervezve, mint a szerződésben megállapított díj, 
amely továbbszámlázásra kerül a Nordica Skiarena Kft. részére.  
A fentiek alapján módosítani kell a működési bevételek és a dologi kiadások 
előirányzatát. 
 

6. A képviselő-testület a 2015. április 29-i ülésén az alábbi pályázatok 
benyújtásáról döntött. A projektek megvalósításához szükséges saját forrást 
beruházási hitel felvételével kívánja biztosítani az önkormányzat, ezért az 
alábbiak szerint módosítani kell az önkormányzat költségvetését: 
- Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális 

fejlesztése projekt: 
Az óvoda konyhájának fejlesztése a tervezői költségvetés alapján bruttó 
6926 E Ft lesz. Nyertes pályázat esetén az önkormányzatnak 5% saját 
forrást kell biztosítania, ezért a beruházási hitel előirányzatát 346 E Ft 
összeggel, valamint az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát 
6580 E Ft összeggel javaslom megemelni. 

- Eplény belterületi utak felújítása projekt: 
Eplény belterületi útjainak egy részének felújítása az előzetes kalkulációk 
alapján bruttó 15 143 E Ft lesz. Nyertes pályázat esetén az 
önkormányzatnak 15% saját forrást kell biztosítania, ezért a beruházási 
hitel előirányzatát 2272 E Ft összeggel, valamint az egyéb felhalmozási 
célú támogatások előirányzatát 12 871 E Ft összeggel javaslom 
megemelni. 

 
A fentieket összegezve a projektek megvalósításához összesen 2618 E Ft 
összegű beruházási hitel felvétele szükséges, melyeket csak a támogatások 
pozitív elbírálását követően vehet igénybe az önkormányzat. 

 
7. Az előzetes kalkulációk alapján az Eplény, belterületi utak javítási 

munkálataira 100 E Ft átcsoportosítása szükséges a közutak üzemeltetése és 
fenntartása feladatra a város és községgazdálkodás faladat dologi előirányzata 
terhére. 

A fentiekben részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok és 
feladatok közötti átcsoportosítást az előterjesztés 1. mellékletben részletezettek 
szerint. 
 
Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése és 
Eplényi belterületi utak felújítása projektekhez kapcsolódó 2618 E Ft összegű 
beruházási hitel felvételei miatt módosítani kell az önkormányzat saját bevételeinek 
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló 14/2015. (II. 25.) határozat 1. mellékletét. (1. Határozati 
javaslat) 
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B) 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. februári ülésén döntött 
egy 2500 E Ft összegű, likvid hitel szerződés 2015. május 1-jétől történő 
megkötéséről. Az önkormányzat jelenlegi helyzete egyelőre még nem indokolja a 
hitel felvételét. Javaslom, hogy a képviselő-testület módosítsa a hitel felvételének 
dátumát 2015. július 1-re. (2. Határozati javaslat) 

 

C) 

 
Az előterjesztés A) részének 6. pontjában részletezett pályázatok zavartalan 
lebonyolítása érdekében kérem, a Képviselő-testület a saját források biztosításához 
célhitel szerződés felvételének előkészítésére.  
(3. Határozati javaslat) 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására a rendelet 
megalkotására és a határozati javaslatok elfogadására. 
  
Eplény, 2015. május 27. 
 
         Fiskál János 
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A) 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (…) önkormányzati rendelete 
 

a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. § (1) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi 
 költségvetésének 

a) költségvetési bevételét 166 827 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási bevételét 7 753 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 2618 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének 
a) költségvetési kiadását 175 536 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási kiadásait 720 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait 942 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének 
a) költségvetési hiányát 8 709 E Ft-ban, 
b) ebből, működési hiányát  8 913 E Ft-ban, 
c) ebből, felhalmozási többletét 204 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (4) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési 
hiányát 10 371 E Ft-ban állapítja meg. 

 (5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése hiányának 
fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen 
rendelet 3. §-ban rögzítettek szerint biztosítja.” 

2. §  (1) Az Ör. 3. §-ának (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(3) Az 2. § (3) és (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány 

finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete belső forrásból 7753 E Ft költségvetési maradvány 
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felhasználását, külső forrásból 2618 E Ft beruházási hitel felvételét 
hagyja jóvá.” 

 (2) Az Ör. 3.§-a a következő (4)-(5) bekezdéssel kiegészül: 
  „(4) A forrás kiegészítő felhalmozási célú hitel összege 2618 E Ft 16. 

mellékletben felsorolt beruházáshoz és felújításhoz. 
  (5) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 

vállal arra, hogy a (4) pontban lévő hitel futamideje éveiben a 
költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezi, 
jóváhagyja és biztosítja.” 

 
3. § Az Ör. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-
csoport szerinti részletezése: 

a) működési költségvetési kiadások  97 135 E Ft, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások 78 401 E Ft. 

 (2) A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) személyi juttatások 30 273 E Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 718 E Ft, 
c) dologi kiadások 36 109 E Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 E Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások  19 447 E Ft, 
f) működési célú tartalékok 2 088 E Ft. 

 (3)  A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) beruházások 59 704 E Ft, 
b) felújítások 16 968 E Ft, 
c) egyéb felhalmozási kiadások 1713 E Ft, 
d) felhalmozási célú tartalékok 16 E Ft.” 
 

4. § Az Ör. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(2)  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 

költségvetés általános tartalékát 769 E Ft-ban állapítja meg.” 
 
5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
  (2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 

  (3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 

  (4) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 

 (5) Az Ör. 9. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 

  (5) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 

 (6) Az Ör. 13. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 

 

6. §  Az Ör. kiegészül a rendelet 8. mellékletével. 
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7. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

Fiskál János    dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 
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Eplény Községi Önkormányzatának 
2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 

előzetes hatásvizsgálat 
 

I. 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. 

(2)  A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
  a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
  aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait 
  ab) környezeti és egészségi következményeit, 
  ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 

II. 
Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet módosítás 
tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 

a)  A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés 
módosítása, elsősorban az állami támogatás, működési bevételek 
emelkedése, pályázati támogatás és önkormányzat hitel felvétele miatt. 

 
 A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: 

 A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetésének bevételei és kiadásai 42 489 E Ft-tal emelkednek. 

 
 ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, 
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései 
nincsenek. 
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 ac)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem 
keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra 
jogszabályi előírások miatt kerül sor. 

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
 

A Tervezet 2015. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi 
szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(5) bekezdései 
teszik indokolttá. 

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
 

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi 
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. 
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1. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

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

 
az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 
14/2015. (II. 25.) határozat módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az 
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2015. (II. 25.) határozat 
módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló 14/2015. (II. 25.) határozatának 1. melléklete helyébe jelen 
határozat 1. melléklete lép. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. július 31. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

 

Eplény, 2015. május 27. 

 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. 
(V. 27.) határozatához 

 
1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (II. 25.) határozatához az Eplény Községi 

Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

adatok E Ft-ban 

Megnevezés 
Sor-

szám 
2015. év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 

eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 

évben 

2016. 2017. 2018. 

1 2 3 4 5 6 

Helyi adók 01 7 850 7 850 7 850 7 850 

Önkormányzati vagyon és vagyoni 

értékű jog értékesítése, hasznosítása 
02 0 0 0 0 

Osztalék, koncessziós díjak, 

hozambevétel 
03 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

részvény, részesedés értékesítéséből 

származó bevétel 

04 12 445 12 445 12 445 12 445 

Díjak, pótlékok, bírságok 05 100 100 100 100 

Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 
06 0 0 0 0 

Saját bevételek (01+…+07) 08 20 395 20 395 20 395 20 395 

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a 09 10 197 10 197 10 197 10 197 

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (11+…+17) 

10 942 942 942 287 

Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 
11 942 942 942 287 

Adott váltó 13 0  0  0  0  

Pénzügyi lízing 14 0 0 0 0  

Kezességállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
17. 0 0 0 0 

Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (19+...+25) 

18 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 
19 0 524 524 524 

Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
25 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 942 1466 1466 809 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel (09-26) 
27 9 255 8 731 8 731 9 388 
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B) 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

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

 
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. július 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 30. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

 

Eplény, 2015. május 27. 

 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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C) 
 

3. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

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

 
 „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 
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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 
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 
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Eplény, 2015. május 27. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


