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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 55/2013. (VI. 27.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának felülvizsgálatásról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 26-i ülésén 
megtárgyalta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának egységes szerkezetű 
módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozat 

kivonatát a társulásnak megküldje. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű 
társulási megállapodás aláírására. 

 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2013.(V.30.) számú 

határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

 
Határidő:  2013. június 28. VKTT Társulási Tanács értesítése a megállapodás 

elfogadásáról 
    
Felelős:  Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna  
  irodavezető 
 
- Az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírása megtörtént, az elfogadó 
határozat kivonatát a társulásnak megküldtük. 
 
2. 56/2013. (VI. 27.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 26-i ülésén 
megtárgyalta a „Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi 

Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását –
mely szerint Királyszentistván Község Önkormányzata a Társulásból kiválik 
– a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és a társulási 
megállapodás egységes szerkezetbe foglalását a határozat 2. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a 

társulásnak küldje meg. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást 
módosító megállapodás, és az egységes szerkezetű társulási megállapodás 
aláírására. 

 
 
Határidő:  2013. június 28. VKTT Társulási Tanács értesítése a döntésről  
    
Felelős:  Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna  
  irodavezető 
 
  
- A társulási megállapodást módosító megállapodás, és az egységes szerkezetű 

társulási megállapodás aláírása megtörtént, amit a társulásnak megküldtünk. 
 
3. 57/2013. (VI. 27.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
jóváhagyásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 26-i ülésén 
megtárgyalta „a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 

aláírására. 
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Határidő:  2013. június 28.  
    
Felelős:  Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna  
  irodavezető 
 
- A társulási megállapodás aláírása megtörtént.  

 
 

4. 58/2013. (VI. 27.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
költségvetési szerv alapításáról  

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 6. pontja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdése, 97. § (4) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 123-127. §-ai, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-
ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelen előterjesztés 1. 
melléklete szerinti tartalommal – az Eplényi Napköziotthonos Óvoda (8413 
Eplény, Veszprémi utca 62.) költségvetési szerv Alapító Okiratát, 2013. július 
1-i hatállyal, elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület az 1. pontban elfogadott költségvetési szerv Alapító 

Okirat hatálybalépésével egyidejűleg, a 60/1993. (XII.16.) Kt. határozattal 
elfogadott és a 79/2002. (XII. 30.) Kt. számú határozattal egyszer módosított, 
önkormányzati szakfeladatként működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
Alapító Okiratát, hatályon kívül helyezi. 

 
3. A képviselő-testület, a 138/1992. (X.8.) Korm rendelet 5. § (17) bekezdése 

alapján az új intézmény vezetői beosztás helyettesítésével – a munkáltatóval 
1994 óta közalkalmazotti jogviszonyban álló, jelenlegi óvodavezetőt – Klausz 
Éva vezető óvónőt bízza meg, 2014. július 1-ig terjedő időszakra. 

 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzskönyvi 

bejegyzéshez szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2013. július 1. 
 
- Az Eplény Napköziotthonos Óvoda törzskönyvi bejegyzése megtörtént. 
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5. 61/2013. (VI. 27.) határozat a Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt 
kilépéssel kapcsolatos vagyonelszámolásról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc Kistérség Többcélú 
Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos vagyonelszámolásról” szóló előterjesztést 
megtárgyalta és a következő döntést hozta: 
 
A képviselő-testület a 35/2013. (IV. 25.) határozat 3. pontjának végrehajtási 
határidejét 2013. július 31-re módosítja. 
 
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonelszámolásra vonatkozó 
álláspontok egyeztetését lefolytassa. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 
 
 
- Az egyeztetés megtörtént, a ZKTT a szeptemberi ülésen fogadja el a 
megállapodást. Az elszámolás alapján járó összeget, egyelőre előlegként a ZKTT 
átutalta. 

 
6. 62/2013. (VI. 27.) határozat a Falugondnoki szolgálat bevezetési 
feltételeinek a megtárgyalásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Falugondnoki szolgálat 
bevezetési feltételeinek a megtárgyalása” című napirendet megtárgyalta és a 
következő döntést hozta: 
 
A képviselő-testület a helyi esélyegyenlőségi program közép- és hosszú távú 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a falugondnoki szolgálat bevezetését 
tervezi, ennek első lépéseként kezdeményezi a finanszírozási rendszerbe történő 
befogadást. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a befogadáshoz szükséges kérelmet 
benyújtsa a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 
 
- A kérelmet benyújtottuk, azonban a befogadást a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal forrás hiány miatt elutasította. 
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7. 63/2013. (VI. 27.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – 
testületének 2013. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. II. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és azt – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a 
napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje meg. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2013. július 5. 
 
- Az elfogadott mukatervet az előterjesztésért felelősöknek és a napirendek 

előadóinak megküdtük. 
 

8. 64/2013. (VI. 27.) határozat ingatlancserével kapcsolatos döntés 
meghozataláról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Ingatlancserével kapcsolatos döntés meghozatala” című napirend előterjesztését és 
a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a HM VERGA Zrt. – mint 
átlátható szervezet – 2013. június 19-én kelt ingatlancserére vonatkozó ajánlatát 
elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület, a HM VERGA Zrt. tulajdonát képező Eplény 99 hrsz-ú 
(kivett, gazdasági épület és udvar megnevezésű, 916 m2 térmértékű; Eplény 
Veszprémi utca; értéke: 6 360 000,- Ft) tehermentes ingatlanért cserébe átadja, az 
önkormányzat tulajdonát képező üzleti vagyontárgyai közül az Eplény 502/1 hrsz-
ú (beépítetlen terület megnevezésű, 800 m2 térmértékű; Eplény, Kiserdő utca 55.; 
értéke: 3 680 000,- Ft) és az Eplény 502/2 hrsz-ú (beépítetlen terület megnevezésű, 
800 m2 térmértékű; Eplény, Kiserdő utca 53.; értéke: 3 680 000,- Ft), –  
bányaszolgalmi joggal (gázvezeték) terhelt, de azon felül tehermentes – ingatlanait. 
 
3. A HM VERGA Zrt. az ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a 2. pontban 
megfogalmazott ingatlancsere kapcsán, értékegyeztetés címen, 1 000 000,- Ft, azaz 
Egymillió forint megfizetésére köteles, amelyet az ingatlancsere megállapodás 
aláírást követő 8 napon belül, az önkormányzat OTP Bank Nyrt. Zirci Fióknál 
vezetett 11748117-15568106 számú folyószámlájára kell utalnia. 
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlancsere 
megállapodást aláírja és a jogügylet lebonyolításhoz szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2013. július 5. a megállapodás megkötésére 
  
- A megállapodást megkötöttük. Értékegyeztetés címen az 1 000 000,- Ft átutalásra 

került, a birtokbaadás szintén megtörtént. Az ingatlan-nyilvántartási átvezetés 
folymatban van. 

 
9. 68/2013. (VII. 11.) határozat az ”Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” című projekt megvalósításáról 

 
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 az alábbi döntést hozta: 
 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 

 
Határidő:  2013. július 26. 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
 
- A képviselő-testület a 72/2013. (VIII. 1.) számú határozatával elfogadta az ajánlati 

felhívást és a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. 
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10. 69/2013. (VII. 11.) határozat az ”Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” című projekt megvalósításához támogatás megelőlegező hitel 
felvételéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 10-i rendkívüli 
ülésén megtárgyalta az „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” 
című projekt megvalósításához támogatás megelőlegező hitel felvétele című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

4. 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 
 

5. 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. 
 

6. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az 
OTP Bankra engedményezi a települési önkormányzatok 
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjárműadóból és a 
helyi adókból származó bevételeit. 
 

7. 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. 
 

8. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a 
kapcsolódó inkasszó felhatalmazások aláírására az OTP Nyrt-vel.  
 

9. Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében – felajánlja az 
Önkormányzat 1554263479 iratazonosító számú, MVH-s támogatás 
keretében elnyert pályázati összegét, melynek összege 20 967 322,- Ft. 

 
Határidő:  2013. augusztus 31.  
    
Felelős: Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota 
  pü. irodavezető 
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- A határozat tartalma és határideje 2013. szeptember 15-re, a 74/2013. (VIII. 01.) 

számú határozattal, módosításra került. 
 
 

11. 70/2013. (VII. 11.) határozat az ”Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” című projekt megvalósításához éven túli hitel felvételéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 10-i ülésén 
megtárgyalta a „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 
megvalósításához éven túli hitel felvétele című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Eplényi 
temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 
megvalósításának előfinanszírozásához 5 661 000,- Ft összegű, 5 éves 
futamidejű 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 Bankra engedményezi a települési önkormányzatok 
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjárműadóból és a 
helyi adókból származó bevételeit. 

 
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 felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a 
kapcsolódó inkasszó felhatalmazások aláírására az OTP Nyrt-vel.  

 
6. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező, 500/23 és 500/22 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, Vt2 
övezeti besorolású, ingatlanait. 
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7. Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében – felajánlja az 
Önkormányzat 1554263479 iratazonosító számú, MVH-s támogatás 
keretében elnyert pályázati összegét, melynek összege 20 967 322,- Ft. 

 
Határidő:  2013. augusztus 31.  
    
Felelős: Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota 
  pü. irodavezető 
 
- A határozat tartalma és határideje 2013. szeptember 15-re, a 73/2013. (VIII. 01.) 

számú határozattal, módosításra került. 
 

12. 72/2013. (VIII. 1.) határozat az ”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 folyamatos 
    

Felelős: Fiskál János polgármester 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Harsányi István 
      csoportvezető 
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- A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a képviselő-testület a 81/2013. (VIII. 
30.) számú határozatával az ”8414 Ati-Bau” Kft-t hiredette ki nyertes 
ajánlattevőként. A kivitelezésre vonatkozó szerződés 2013. szeptember 10-én 
került aláírásra. 

 
13. 76/2013. (VIII. 1.) határozat 1. pontja a XII. Eplényi Vigasságok 
előkészítésére és a LEADER pályázat benyújtására vonatkozó döntés 
meghozataláról szóló 50/2013. (V. 30.) határozat módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 31-i rendkívüli 
ülésén megtárgyalta a XII. Eplényi Vigasságok előkészítésére és a LEADER 
pályázat benyújtására vonatkozó döntés meghozataláról szóló 50/2013. (V. 
30.) határozat módosítása című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2013. (V. 30.) számú 

határozatát az alábbi 1/A. ponttal egészíti ki: 
 
„1/A.  A képviselő-testület – a 2013. augusztus 10-én megrendezésre kerülő XII. 

Eplényi Vigasságok falunapi rendezvény pályázati támogatható 
programjainak tervezett bruttó 1 650 168,- Ft költségéből – a 221 647,- Ft 
saját forrást, a soron következő költségvetés módosításakor, a költségvetési 
tételek átcsoportosításával biztosítja. Az 1 428 521,- Ft utófinanszírozott 
pályázati támogatásból később megtérülő összeget pedig, a feladatok 
ésszerű ütemezésével biztosítja, illetve előlegezi meg. 

 A falunappal kapcsolatosan felmerülő egyéb eszközöket, kellékeket (csapatok 
díjazása, versenykellékek stb.), amelyeket a pályázatba nem lehetett 
beépíteni, azokat a Város- és községgazdálkodás szakfeladat dologi 
költségeinek terhére lehet beszerezni.” 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1/A. pont esetében: 2013. augusztus 1. a költségvetés módosítására,  
 egyebekben folyamatosan a projekt lezárásáig 
 
- A költségvetési rendelet módosítása megtörtént, a falunapot a pályázatnak 

megfelelő tartalommal megvalósítottuk, a kifizetési kérelmet a támogató döntés 
kézhezvételét követően benyújtjuk. 

 
14. 84/2013. (VIII. 30.) határozat 4. pontja az Eplény, Veszprémi u. 33/A. 
szám alatti ingatlan értékesítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplény, 
Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítése” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
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1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 79/2013. (VIII. 01.) 
számú határozata alapján, az Eplény, Veszprémi utca 33/A. (Eplény 11 
hrsz.) alatt található 72 m2 térmértékű, kivett, Tűzoltóság megnevezésű 
ingatlan értékesítésre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 

2. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az 1. pontban szereplő üzleti vagyont 
– mivel az önkormányzati célú feladatellátás és hasznosítás szempontjából 
továbbra is felesleges – nyilvános pályázat útján értékesíti 732 000,- Ft áron. 
 

3. A képviselő-testület az Övr. 6. § (8) bekezdésének megfelelő új pályázati 
felhívást az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívást 
az Övr. 6. § (9) bekezdésnek megfelelően, a helyben szokásos módon közzé 
tegye. 
 

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről, a 
vételi ajánlat beérkezését követően, a soron következő képviselő-testületi 
ülésen, számoljon be. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: 2013. augusztus 30. 
 5. pontban: vételi ajánlat beérkezését követő képviselő-testületi ülés 
 
 
- A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 

 
Eplény, 2013. szeptember 11. 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

...../2013.(….) határozata  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 55/2013. (VI. 27.), 
56/2013. (VI. 27.), 57/2013. (VI. 27.), 58/2013. (VI. 27.), 61/2013. (VI. 27.), 
62/2013. (VI. 27.), 63/2013. (VI. 27.), 64/2013. (VI. 27.), 68/2013. (VII. 11.),   
69/2013. (VII. 11.), 70/2013. (VII. 11.), 72/2013. (VIII. 1.),  76/2013. (VIII. 1.), 
84/2013. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2013. szeptember 11. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


