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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/22/1/2018. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 
31-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: IKSZT-terem 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Fiskál József képviselő 
   Bogár Tamás képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából            

Lőczi Árpád  csoportvezető 
   Haizler Mihályné jegyzőkönyvvezető 
   Matula Mihály Eplény SE elnöke 
   

            
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő van jelen, az ülés tehát határozatképes, azt 
megnyitotta. 
 
Napirend előtt Fiskál József VEB. elnök tájékoztatást ad a képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeinek teljesítéséről.  
 
Fiskál József VEB elnök: 
 
Minden képviselő határidőre eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2018. (I. 31.) határozata    
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a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2017. (XII. 13.) határozat 2. és 
3. pontja, a 99/2017. (XII. 13.) határozat 2. pontja, és a 101/2017. (XII. 13.) 
határozat 2. pontjára vonatkozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a meghívó szerinti napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem 
volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018. (I. 31.) határozata  

 
A 2018. január 31-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

 
1. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Fiskál János polgármester 

2. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről és a 2018/2019-es 
nevelési évben indítható csoportok számáról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 
véleményezése 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

4. A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

5. Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
6. Az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –

tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásának 
jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 28.) határozat kiegészítése 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

7. Beszámoló Eplény SE 2017. évi tevékenységéről 
 Előadó: Matula Mihály SE elnök 
 
8. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2017. évi tevékenységéről 
 Előadó: Magyar János vezető 
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9. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2017. évi 

tevékenységéről 
 Előadó: Dreissiger Gáborné, a kuratórium elnöke 
 
10. Beszámoló az IKSZT működésének 2017. évi tapasztalatairól 
 Előadó: Tarné Jámbor Anita könyvtáros és IKSZT munkatárs 
 
11. Tájékoztató az Eplényi Turisztikai Egyesület 2017. évi tevékenyégéről 
 Előadó: Szabó Miklós elnök 
 
12. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2017. évi tevékenységéről 
 Előadó: Pisztel Miklós vezető 
 
13. Tájékoztató az Eplény község LED-es közvilágítás korszerűsítésére 

vonatkozó ajánlattételi eljárásról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

14. Tájékoztató a Óvoda térburkolási, valamint Ravatalozó és Orvosi 
rendelő felújítási munkáinak ajánlattételi eljárásáról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

15. Egyebek 
 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 

önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Fiskál János polgármester 

Fiskál János polgármester: 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelete 

 
az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről és a 2018/2019-es 
nevelési évben indítható csoportok számáról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2018. (I. 31.) határozata 

 
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda  

nyitvatartási rendjéről és a 2018/2019-es 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 2018/2019-es nevelési évben indítható csoportok 
számáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda nyitvatartási rendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza. 

 
2. Az óvoda 2018. július 2-tól 2018. augusztus 3-ig tart zárva. 
 
3. Az óvodában egy csoport indítható.  

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

a határozat megküldésével – tájékoztassa a 2018/2019-es 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:  4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: 2018. február 9. 
 
 
 
3. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezése 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018. (I. 31.) határozata 

 
a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító 
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2018/2019-es 
tanévre vonatkozó felvételi körzetének tervezetével egyetért.  
 

2. A képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy a döntéséről tájékoztassa a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2018. február 8. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető  
 
 
4. A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018. (I. 31.) határozata 

 
a polgármester 2017. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztató 
tudomásul vételéről és a 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású 

polgármester 2017. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi, a 2018. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
- 2018. június 4-től június 8-ig (5 munkanap), 
- 2018. július 2-től július 13-ig (10 munkanap), 
- 2018. augusztus 21-től augusztus 27-ig (5 munkanap),  
- 2018. szeptember 10-től szeptember 14-ig (5 munkanap), 
- 2018. október 8-tól október 12-ig (5 munkanap), 
- 2018. november 5-től november 10-ig (6 munkanap) 
- 2018. december 21-től december 28-ig (3 munkanap). 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról – a 
határozat megküldésével – a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Önkormányzati Irodájának Személyzeti Csoportját tájékoztassa. 

Felelős:    Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2018. február 9. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
. 
 
5. Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018. (I. 31.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálatáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata” című előterjesztést és a 
következő döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 22/2016. (II. 24.) 

számú határozatával elfogadott, – és a 8/2018. (I. 31.) határozattal módosított 
– a választható béren kívüli juttatásokról szóló Cafetéria szabályzatának 1. 
melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép. 
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2. A képviselő-testület a polgármesternek járó cafetéria-juttatás éves összegét 

bruttó 200 000,- Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő 
közterheket is. 
 

3. A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott és működtetett Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottainak és alkalmazottainak cafetéria-
juttatás éves összegét bruttó 200 000,- Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza 
a munkáltatót terhelő közterheket is. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakról az 
intézmény vezetőjét tájékoztassa. 
 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban 
foglaltaknak megfelelően, az önkormányzati és intézményi cafetéria keret 
fedezetének a 2018. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon. 
 

6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Cafetéria szabályzatban 
foglaltak végrehajtására az intézkedéseket, a munkavállalók felé, tegye meg. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: azonnal 
  5. pontban: 2018. február 21. 
  6. pontban: folyamatosan  
 
Az 5. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota 
          irodavezető 
 
 
6. Az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –

tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásának 
jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 28.) határozat kiegészítése 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2018. (I. 31.) határozata 

 
Az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz 

kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásának jóváhagyásáról 
szóló 72/2017. (VI. 28.) határozat kiegészítéséről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az ivóvíz-
szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó 
fejlesztési források gördülő elszámolásának jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 28.) 
határozat kiegészítése” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az ivóvíz-szolgáltatáshoz, 
valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források 
gördülő elszámolásának jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 28.) határozata a 
következő 2/A. ponttal egészül ki: 
„2/A. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a határozat 1. melléklete szerinti 

fejlesztési forrástartozás csökkentése érdekében, a BAKONYKARSZT Zrt. felé 

követelésként kimutatott tárgyévi nettó vagyonkezelési díjak összege – a 2017. 

január 1-jét követően is – az 1. pontban hivatkozott fejlesztési forrásokba 

kerüljön beszámításra.” 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat 
megküldésével, tájékoztassa a BAKONYKARSZT Zrt.-t.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal, a „2/A pontban: folyamatosan” 
    2. pontban: 2018. február 9. 
    
A 2/A. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota 
              irodavezető 
 
7. Beszámoló Eplény SE 2017. évi tevékenységéről 
 Előadó: Matula Mihály SE elnök 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az Elnök urat! Az egyesület eleget tett beszámolási kötelezettségének, a 
céloknak megfelelően használta fel a támogatási összeget és elszámolt vele. Értékeli a 
testület, hogy a csapatnak a nehéz körülmények ellenére is sikerült a bajnokságban 
elindulni. Büszkék vagyunk arra, hogy 1947 óta Eplényben folyamatosan van csapat. 
Továbbra is támogatni fogjuk az egyesületet, hogy az alapműködése biztosítva legyen. 
További sok sikert kívánok! 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2018. (I. 31.) határozata 
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az Eplény SE 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. 
 
8. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2017. évi tevékenységéről 
 Előadó: Magyar János vezető 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az egyesület a céloknak megfelelően használta fel a támogatást. A beszámolót és a 
pénzügyi elszámolást is benyújtotta. Természetesen őket is támogatni fogjuk az idei 
évben is. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2018. (I. 31.) határozata 

 
a Fortuna Színjátszó Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna Színjátszó Egyesület 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja.  
 
9. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2017. évi 

tevékenységéről 
 Előadó: Dreissiger Gáborné, a kuratórium elnöke 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az alapítvány a céloknak megfelelően használta fel a támogatást. A beszámolót és a 
pénzügyi elszámolást is benyújtotta. Továbbra is támogatni fogjuk őket a céljaik 
megvalósítása érdekében. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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10/2018. (I. 31.) határozata 
 

az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Gyermekekért 
Alapítvány” 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
10. Beszámoló az IKSZT működésének 2017. évi tapasztalatairól 
   Előadó: Tarné Jámbor Anita könyvtáros és IKSZT munkatárs 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2018. (I. 31.) határozata 

 
az IKSZT 2017. évi tapasztalatiról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér (IKSZT) 2017. évi tapasztalatairól szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
11. Tájékoztató az Eplényi Turisztikai Egyesület 2017. évi tevékenyégéről 
 Előadó: Szabó Miklós elnök 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – a tájékoztató 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal - tudomásul vette a tájékoztatást. 
 
12. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2017. évi tevékenységéről 
 Előadó: Pisztel Miklós vezető 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal – a tájékoztató 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal - tudomásul vette a tájékoztatást. 
 
13. Tájékoztató az Eplény község LED-es közvilágítás korszerűsítésére 

vonatkozó ajánlattételi eljárásról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
A képviselő-testület a 101/2017. (XII. 13.) határozatával döntött arról, hogy a község 
közvilágítási hálózatát LED-es fényforrásokkal korszerűsíti. 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy – a közvilágítás korszerűsítés 
becsült értékére tekintettel – közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó 
szabályoknak megfelelően, a beruházás megvalósításához szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
 
A határozatban foglaltak végrehajtásaként „Eplény Községi Önkormányzat közvilágítási 
hálózatának LED-es technológiával történő korszerűsítése és aktív közvilágítási 
elemeinek karbantartása, közvilágítási szolgáltatási szerződés keretében.”  címmel, öt 
vállalkozás részére ajánlati felhívást küldtem azzal, hogy a beruházást az 
önkormányzat olyan módon kívánja megvalósítani, melyhez önerőre vagy hitel 
felvételére nincs szükség. A tervezett korszerűsítési beruházást a szolgáltató 
finanszírozza meg és kivitelezi, vele az önkormányzat közvilágítási szolgáltatási 
szerződést köt határozott időtartamra. A szolgáltató a szerződés időtartamára átveszi 
az energia-beszerzést, így biztosítva a megtakarítás tényleges képződését, a 
beruházás megtérülését. A szerződés időtartama alatt a szolgáltató gondoskodik a 
karbantartásról és viseli a fizetési kockázatokat. A szolgáltató, vagy az általa megbízott 
kivitelező saját költségén vállalja a kiviteli tervek és engedélyeztetések végrehajtását, 
majd a kivitelezést követően a kontroll és monitoring feladatokat, utcánkénti lámpatest 
leltár elkészítését. 
 
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 
A korszerűsítés kivitelezésére 2018. augusztus 31., előteljesítést elfogadunk. 
 
A teljesítés helye: 
8413 Eplény, belterületi utcák (Ámos-hegyi vasútsor, Bánya utca, Búzavirág utca, 
Gyöngyvirág utca, Kankalin utca, Kiserdő utca és Veszprémi utca). 
 
Ajánlati kötöttség: 
Az ajánlattevő részéről az ajánlati kötöttség minimális időtartama, az ajánlattételi 
határidő lejártától számítva, 60 napig áll fenn. 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályokra: 
Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő árajánlatában rögzített ellenértéket – a 
jelenlegihez hasonlóan – havi rendszerességgel, 15 napos fizetési határidővel, 
átutalással fizeti meg benyújtott számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, magyar 
forintban. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontjai: 
A korszerűsítést követően a legalacsonyabb éves nettó szolgáltatási díj (Ft/év), a 
közvilágítási szolgáltatási szerződés idejének a figyelembevételével. 
 
Az ajánlattételi eljárás elektronikus úton történt. 
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Az ajánlat készítéséhez biztosítottam a jelenlegi közvilágítási rendszer előzetes 
felmérésének lehetőségét.  
A lámpatestek jelenlegi darabszámára, energiafogyasztására és a közvilágítás 
költségeire vonatkozó adatokat az ajánlatkéréshez csatoltam: 
 
Jelenlegi helyzet /költségek számítása 

Világítási órák száma: 4084 óra 

Lámpatestek száma: 94 db 

Önkormányzat jelenlegi éves nettó üzemeltetési 
költsége  12 861 Ft/lámpa/év 

Éves számított fogyasztás: 23 916 kWh 

Jelenlegi nettó villamos energia ár 15,58 Ft/kWh 

Rendszerhasználati díj 23,67 Ft/kWh 

Nettó villamos energia ár összesen 39,25 Ft/kWh 

Nettó éves villamos energia költség összesen: 938 703 Ft 

Nettó éves üzemeltetési költség (11,30 Ft/kWh) 270 251 Ft 

Önkormányzat jelenlegi éves nettó közvilágítási 
költsége  1 208 954 Ft 

Önkormányzat jelenlegi éves bruttó közvilágítási 
költsége  1 535 372 Ft 

  

Kompakt 
fénycsöves 
lámpateste

k 

Nátriumlámpá
s lámpatestek 

Nátriumlámpá
s lámpatestek 

Összese
n  

Éves égési idő 
(4084 óra) 

Fényforr
. telj. 

36 W 70 W 100 W   
 

Wh 

Előtéttel 
telj. 

45 W 87 W 117 W   
 

  

db 61 25 8 94 
 

  

W 2745 2175 936 5856 
 

         23 915 
904 

 
Az ajánlattételre felkért Villámszer Kft. (1097 Budapest, Gyáli út 30/B.), Best-Vill 
2000 Villanyszerelési Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. (1222 Budapest, Fonó 
utca 2-6.), PS Project Kft. (8244 Dörgicse. Külterület hrsz.: 031/59), DIV Lighting 
Kft. (1132 Budapest, Váci út 6. 4.em. 5/A) és az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 
(1134 Budapest Váci út 17.) közül négy vállalkozás küldte meg az ajánlatát a 2018. 
január 25-én (csütörtök) 10:00 óráig, az ajánlattételi határidőig. 
 
A beérkezett árajánlatokat összefoglaló táblázatot a tájékoztató 1. mellékleteként 
csatolom. 
Az összefoglaló táblázat alapján, a legjobb (legalacsonyabb), és a pályázati kiírásnak 
mindenben megfelelő ajánlatot a PS Project Kft. tette, így nyertes ajánlattevőnek – a 
tájékoztatóm elfogadása esetén, átruházott hatáskörben, – ezt a vállalkozást hirdetem 
ki. 
 

 
Lámpatestek 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt tájékoztató megtárgyalására. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal tudomásul vette a 
tájékoztatást. 
 
 
14. Tájékoztató a Óvoda térburkolási, valamint Ravatalozó és Orvosi 

rendelő felújítási munkáinak ajánlattételi eljárásáról 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2017. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. §-ában foglaltak végrehajtásaként – 
a tervezett beruházás, felújítás volumenét figyelembe véve – a következő, már ismert 
referenciával rendelkező, környékbeli vállalkozásokat kértem fel az ajánlattételre: 
 

1. "Tóth E." Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 8422 Bakonynána, 
Alkotmány u. 21. 

2. Zirci Építő Kft. 8420 Zirc, Három-hegyi u. 2. 
3. „Ati-Bau 8414" Kft. 8414 Olaszfalu, Vörösmarty utca 8. 

 
Az ajánlattételi felkérésre mindhárom vállalkozás határidőben (2018. január 30-án 
(kedd) 10:00 óráig), e-mailen, benyújtotta az ajánlatát. 
 
A beérkezés sorrendjében, a Zirci Építő Kft. ajánlata bruttó 7 527 250 Ft, a "Tóth E." 
Kft. ajánlata bruttó 7 194 382 Ft, az "Ati-Bau 8414" Kft. ajánlata bruttó 6 525 138 Ft. 
 
Az ajánlatok mindegyike a felhívásnak megfelelően került benyújtásra, így mindhárom 
érvényesnek bizonyult. 
 
Az ajánlattételi felhívásnak, valamint az Ör.-ben meghatározott tervezett 
költségkeretnek is megfelelő legalacsonyabb ajánlatot tevő „Ati-Bau 8414" Kft.-t – a 
tájékoztatóm elfogadása esetén, átruházott hatáskörben, – nyertes ajánlattevőnek 
hirdetem ki. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megtárgyalására. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal tudomásul vette a 
tájékoztatást. 
 
15. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Egyéb tájékoztatnivalóm nincs.  
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 53 perckor 
bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 

Az ülésen nem vettem részt, ezért a 
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem 
tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése 
alapján írtam alá.  

 
 
 

Fiskál János      dr. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
Lőczi Árpád 
csoportvezető 

 

 


