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Tisztelt Képviselő-testület! 

A) 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 10-i rendkívüli 
ülésén megtárgyalta „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című 
projekt megvalósítása című előterjesztést és a 68/2013. (VII. 11.) számú 
határozatával az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EMVA: a 
falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokról szóló 102/2012. 
(X. 1.) VM rendelet szerint, – „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” projekt címmel – a 1554263479 iratazonosító számú nyertes 
pályázati határozatban támogatott projektet megvalósítja. 
 

2. A projekt (építési beruházás) várható nettó bekerülési költségére való 
tekintettel, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik rész nemzeti eljárásrend előírásainak 
megfelelően, hirdetmény nélküli eljárást folytat le. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás 
lefolytatásához szükséges intézkedéseket megtegye, továbbá a Kbt. 122/A. §-
a szerint – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő 
megítélése szerint teljesíteni képes – legalább három gazdasági szereplőnek 
egyidejűleg, közvetlenül írásban, az ajánlattételi felhívást küldje meg. 

 
A közbeszerzési eljárás megindításának előkészítéseként összeállításra került az 
ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció.  
Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(III.28.) számú 
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata, 2. fejezet „A közbeszerzési 
eljárás menete és dokumentálása” 2.1.2. pontja alapján „Az ajánlati/részvételi 
felhívást a Képviselő-testület fogadja el.” 
 
Ennek megfelelően kérem a képviselő-testületet, az 1. melléklet szerinti 
tartalommal, az ajánlati felhívás elfogadására. 
 
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.    
    



B) 
 

A képviselő-testület 70/2013. (VII. 11.) számú határozatával úgy döntött, hogy 
5 661 000 Ft,- összegű, 5 éves futamidejű, de bármikor visszafizethető hitelt vesz 
fel a LEADER támogatott projekt finanszírozására. A hitelfelvételt előkészítő 
egyeztetések során egyértelművé vált, hogy a legalacsonyabb kamatterhet a 
költségvetésre az MFB konstrukciójú hitelfelvétel jelentené, ezért a hivatkozott 
határozat módosítását, illetve egyéb pontosítások miatt, új határozat meghozatalát 
javasolom. 
 

C) 
 
A képviselő-testület 69/2013. (VII. 11.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 
„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához 
18 870 590,- Ft összegű, éven belüli futamidejű támogatás megelőlegező hitelt vesz 
fel az OTP Bank Nyrt-től a 1554263479 iratazonosító számú, LEADER pályázattal 
elnyert 20 967 322,- Ft MVH támogatás 90 %-ának megelőlegezésére. 
Az időközben folytatott egyeztetések alapján a határozat több pontja is 
pontosításra, illetve kiegészítésre szorul. Továbbá a közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó szerződéskötés várható időpontját is figyelembe kellett venni. 
 
 
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.    
  
 
 
Eplény, 2013. július 31.     
 
 

Fiskál János 
 
 
 
 

 
 
 



A) 
 

 HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 
…/2013. (…) határozata  

 
„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

közbeszerzéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 31-i rendkívüli 
ülésén megtárgyalta „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című 
projekt közbeszerzése című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EMVA: a 
falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokról szóló 102/2012. 
(X. 1.) VM rendelet szerint, – „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” projekt címmel – a 1554263479 iratazonosító számú nyertes 
pályázati határozatban támogatott projekt megvalósításához kapcsolódó 
közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívást, az előterjesztés 1. 
melléklete szerinti tartalommal, elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület, a 68/2013. (VII. 11.) számú határozatában foglaltakat 
megerősítve, felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás lefolytatásához 
szükséges további intézkedéseket megtegye, valamint a Kbt. 122/A. §-a 
szerint – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő 
megítélése szerint teljesíteni képes – legalább három gazdasági szereplőnek 
egyidejűleg, közvetlenül írásban, az ajánlattételi felhívást küldje meg. 

 
Határidő: 2. pontban: 2013. augusztus 1. az ajánlati felhívás kiküldésére, illetve 

folyamatosan 
    
Felelős:  Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Harsányi István 
        közbeszerzési csoportvezető 
 
Eplény, 2013. július 31. 
 
 
 

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

 



B) 
 

                                      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplényi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2013. (…) határozata  

 
 „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósításához éven túli hitel felvételre szóló 70/2013. (VII. 11.) számú 
határozat felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 31-i rendkívüli 
ülésén megtárgyalta a „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című 
projekt megvalósításához éven túli hitel felvételre szóló 70/2013. (VII. 11.) 
számú határozat felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Eplényi 
temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 
megvalósításának önrész előfinanszírozásához 5 661 000,- Ft összegű, 5 
éves futamidejű hitelt vesz fel – az MFB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében – az OTP Bank Nyrt-től. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, 
jóváhagyja és biztosítja. 

 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az 

OTP Bank Nyrt-re engedményezi a települési önkormányzatok 
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjárműadóból és a 
helyi adókból származó bevételeinek, a mindenkori jogszabályok alapján, az 
önkormányzatot megillető részét. 

 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete inkasszójogot biztosít 

valamennyi a Magyar Államkincstárnál, vagy más pénzügyi intézménynél 
vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, 
ahol ezt jogszabály nem zárja ki. 

 
5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete teljes körűen 

felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés 
megkötésére és a kapcsolódó inkasszó felhatalmazások aláírására, továbbá az 
esetlegesen szükséges nyilatkozatok megtételére a finanszírozó pénzintézetek 
felé.  

 



6. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat a kizárólagos 
tulajdonát képező Eplény, Kiserdő utca 2. szám alatti (Eplény 500/23 hrsz-ú, 
1031 m2 térmértékű) és az Eplény, Kiserdő utca 4. szám alatti (Eplény 
500/22 hrsz-ú, 834 m2 térmértékű), beépítetlen terület megnevezésű, Vt2 
övezeti besorolású, közművesített, forgalomképes üzleti ingatlanait, amelyek 
együttesen – az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2012. (VII. 17.) határozata alapján megállapított 4 900 Ft/m2 telekár 
figyelembevételével – 9 138 500,- Ft üzleti értéket képviselnek. 

 
7. Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében – felajánlja az 

Önkormányzat 1554263479 iratazonosító számú, LEADER pályázat 
keretében elnyert, 20 967 322,- Ft MVH támogatás összegét. 
 

8. A képviselő-testület a jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 70/2013. 
(VII. 11.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő:  2013. szeptember 15.  
    
Felelős:  Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota  
         pü. irodavezető 
 
 
Eplény, 2013. július 31. 
 
 
 
 

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

 



C) 
 

                                      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplényi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2013. (…) határozata  

 
 „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósításához éven belüli támogatás megelőlegező hitel felvételre szóló 
69/2013. (VII. 11.) számú határozat felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 31-i rendkívüli 
ülésén megtárgyalta a „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című 
projekt megvalósításához éven belüli támogatás megelőlegező hitel 
felvételre szóló 69/2013. (VII. 11.) számú határozat felülvizsgálata című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Eplényi 
temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 
megvalósításához 18 870 590,- Ft összegű, éven belüli futamidejű 
támogatás megelőlegező hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 

 
2. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, 
jóváhagyja és biztosítja. 

 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az 

OTP Bank Nyrt-re engedményezi a települési önkormányzatok 
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjárműadóból és a 
helyi adókból származó bevételeinek, a mindenkori jogszabályok alapján, az 
önkormányzatot megillető részét. 

 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete inkasszójogot biztosít 

valamennyi a Magyar Államkincstárnál, vagy más pénzügyi intézménynél 
vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, 
ahol ezt jogszabály nem zárja ki. 

 
5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete teljes körűen 

felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés 
megkötésére és a kapcsolódó inkasszó felhatalmazás aláírására, továbbá az 
esetlegesen szükséges nyilatkozatok megtételére a finanszírozó pénzintézet 
felé.  
 



6. Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében – felajánlja az 
Önkormányzat 1554263479 iratazonosító számú, LEADER pályázat 
keretében elnyert, 20 967 322,- Ft MVH támogatás összegét. 
 

7. A képviselő-testület a jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 69/2013. 
(VII. 11.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő:  2013. szeptember 15.  
    
Felelős:  Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota  
         pü. irodavezető 
 
 
Eplény, 2013. július 31. 
 
 
 
 

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

 
 


