EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/26/6/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május
24-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Bogár Tamás képviselő
Fiskál József képviselő
Majer Ferenc képviselő

Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor
Lőczi Árpád
Haizler Mihályné
Sebők Zoltán

jegyző megbízásából
csoportvezető
jegyzőkönyvvezető
százados, őrsparancsnok

helyettes

Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt
megnyitom.
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
52/2017. (V. 24.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2017. (III. 29.) határozat 2.
pontja, a 33/2017. (III. 29.) határozat 2. pontja, a 44/2017. (IV. 19.) határozat 4.
pontja, a 45/2017. (IV. 19.) határozat 2., 3. és 4. pontja, a 46/2017. (IV. 19.) és az
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51/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.
Fiskál János polgármester:
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően.
A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel 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
53/2017. (V.24.) határozata
A 2017. május 24-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi
munkájáról
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2016. évi munkájáról
Előadó: Fiskál János polgármester

Alapszolgáltatási

3. Átfogó értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Fiskál János polgármester
4. XVI. Eplényi Vigasságok programjának elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester
5. Döntés a Közösségi Ház és Templom térburkolási munkáiról
Előadó: Fiskál János polgármester
6. Döntés a Kiserdő utca vis maior helyreállítási munkáiról
Előadó: Fiskál János polgármester
7. A Síaréna Kft.-vel kötendő egységes szerkezetű albérleti szerződés
módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
8. A település közbiztonságával kapcsolatos beszámoló
Előadó: Sebők Zoltán százados, őrshelyettes parancsnok
9. Tájékoztató az EU-forrásból támogatott projektek végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
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10. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi
munkájáról
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
54/2017. (V. 24.) határozata
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről” című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás
elnökét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

dr. Mohos Gábor jegyző
2017. május 31.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
Irodavezető
2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2016. évi munkájáról
Előadó: Fiskál János polgármester

Alapszolgáltatási

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
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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
55/2017. (V. 24.) határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2016. évi tevékenységéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
tevékenységéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás
elnökét tájékoztassa.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2017. május 31.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
Irodavezető
3. Átfogó értékelés az önkormányzat
gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

2016.

évi

gyermekjóléti

és

Fiskál János polgármester:
Az alapvető probléma a gyermekszületések alacsony száma, jó lenne, ha ez egy másik
irányt venne. Más kiemelkedő, kirívó gyermekvédelemmel kapcsolatos eseményt a
beszámoló nem tartalmaz.
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
56/2017. (V. 24.) határozata
az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelésről
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Átfogó értékelés
az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának.
Felelős:
Határidő:

dr. Mohos Gábor jegyző
a 2. pontban: 2017. május 30.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
4. XVI. Eplényi Vigasságok programjának elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Írásban kiküldtem az előzetesen már egyezetett programot. A települések meghívása
elkezdődött. Már felvettem a kapcsolatot a polgármesterekkel, annak érdekében, hogy
a hazai csapat mellett, az 5 meghívott település is rész vegyen a vetélkedőn.
Czigler Zoltán alpolgármester:
A lakosságnak kiküldött meghívókban fel lesz-e tüntetve, hogy akinek kedve van a
vetélkedőn részt venni, jelentkezhet a csapatba?
Fiskál János polgármester:
Igen, természetesen. A programot is ki fogjuk küldeni előzetesen, hogy egyrészt
tudják mi mikor lesz, és másrészt milyen programokon lehet részt venni. Mellette
küldünk ki egy tájékoztatót is, hogy akinek van kedve a csapathoz csatlakozni, milyen
versenyszámokra jelentkezhet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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
57/2017. (V. 24.) határozata
XVI. Eplényi Vigasságok programjának elfogadásáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVI. Eplényi
Vigasságok programjának elfogadása” című napirend előterjesztését és a következő
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 12-én
megrendezésre kerülő XVI. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény
programját, a határozat 1. melléklete szerint, – az 50/2017. (IV. 26.) számú
határozatával összhangban – elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvény
programjainak sikeres szervezéséhez és lebonyolításához szükséges további
intézkedések megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2017. augusztus 12.
5. Döntés a Közösségi Ház és Templom térburkolási munkáiról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A három felkért gazdasági szereplőtől két ajánlat érkezett be határidőben, mindkettő
érvényes volt. Ezek közül a legalacsonyabb ajánlatot tevő az „Ati-Bau 8414" Kft. volt,
őt javaslom elfogadásra. A költségvetésben tervezett előirányzatba belefér, nem kell
módosítani a költségvetést.
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
58/2017. (V. 24.) határozata
Döntés a Kiserdő utca vis maior helyreállítási munkáiról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a Kiserdő
utca vis maior helyreállítási munkáiról” című napirend előterjesztését és a következő
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kiserdő utca vis maior
helyreállítási munkáiról” tárgyú, a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó,
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárásban benyújtott ajánlatok
értékelését követően, a beérkezett mindhárom ajánlatot érvényesnek, az
eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja.
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2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, az ajánlattételi felhívásnak
megfelelően, a legalacsonyabb ajánlat alapján, a HANICH-GÉP Kft.-t (H-8415
Nagyesztergár, Radnóti u. 79.) ajánlattevőt bruttó 2 802 363 Ft, azaz
Kettőmillió-nyolcszázkettőezer-háromszázhatvanhárom forint ajánlati árral.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel, a HANICH-GÉP Kft.-vel, a határozat 1. mellékletét képező
vállalkozási szerződést megkösse.
4. A képviselő-testület a műszaki ellenőri tevékenységgel Véghelyi Gábor
építőmérnök műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó mérnököt (8248 Nemesvámos
Pap I. u 33.) bízza meg bruttó 100 000 Ft, azaz Százezer forint megbízási díjért.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Véghelyi Gábor
építőmérnök műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó mérnök részére a műszaki
ellenőri tevékenység elvégzésére a megrendelést megküldje.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. és 5. pontban: 2017. június 1.
6. Döntés a Kiserdő utca vis maior helyreállítási munkáiról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A beszerzési szabályzatunknak megfelelően három ajánlatot kértem, és mindhárom
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A legalacsonyabb ajánlatot a HANICH-GÉP Kft.
tette. A műszaki ellenőrre, Véghelyi Gáborra azért teszem a javaslatot, mert eleve az
eredeti útnak is ő volt a műszaki ellenőre, neki minden ismerete megvan. A pályázati
támogatási keretbe a teljes beruházás belefér. Költségvetéshez így nem kell
hozzányúlni.
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
59/2017. (V. 24.) határozata
Döntés a Kiserdő utca vis maior helyreállítási munkáiról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a Kiserdő
utca vis maior helyreállítási munkáiról” című napirend előterjesztését és a következő
döntést hozta:
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kiserdő utca vis maior
helyreállítási munkáiról” tárgyú, a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó,
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárásban benyújtott ajánlatok
értékelését követően, a beérkezett mindhárom ajánlatot érvényesnek, az
eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja.
2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, az ajánlattételi felhívásnak
megfelelően, a legalacsonyabb ajánlat alapján, a HANICH-GÉP Kft.-t (H-8415
Nagyesztergár, Radnóti u. 79.) ajánlattevőt bruttó 2 802 363 Ft, azaz
Kettőmillió-nyolcszázkettőezer-háromszázhatvanhárom forint ajánlati árral.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel, a HANICH-GÉP Kft.-vel, a határozat 1. mellékletét képező
vállalkozási szerződést megkösse.
4. A képviselő-testület a műszaki ellenőri tevékenységgel Véghelyi Gábor
építőmérnök műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó mérnököt (8248 Nemesvámos
Pap I. u 33.) bízza meg bruttó 100 000 Ft, azaz Százezer forint megbízási díjért.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Véghelyi Gábor
építőmérnök műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó mérnök részére a műszaki
ellenőri tevékenység elvégzésére a megrendelést megküldje.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. és 5. pontban: 2017. június 1.
7. A Síaréna Kft.-vel kötendő egységes szerkezetű albérleti szerződés
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 meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2017. (V. 24.) határozata
a Síaréna Kft.-vel kötendő egységes szerkezetű albérleti szerződés
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft.-vel
kötendő egységes szerkezetű albérleti szerződés módosítása” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a korábbi módosításokkal és
a garanciális elemekkel kiegészített, a Síaréna Kft.-vel (8413 Eplény, Veszprémi
utca 66/A.) kötött egységes szerkezetbe foglalt albérleti szerződést és
kiegészítő megállapodást – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal –
elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
hivatkozott albérleti szerződést és a kiegészítő megállapodást aláírja.
3. A képviselő-testület 46/2017. (IV. 19.) határozatának 3. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott
támogató nyilatkozat birtokában, az 1. pontban hivatkozott fejlesztések
megvalósításához szükséges tulajdonosi, vagyonkezelői és hatósági
engedélyeket beszerezze, illetve arra intézkedjen.”
4. Az 1. pontban hivatkozott albérleti szerződés és a kiegészítő megállapodás
aláírásával egyidejűleg a képviselő-testület 98/2016. (XI. 23.) határozata
hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:
2. pontban:
3. pontban:
4. pontban:

Fiskál János polgármester
2017. június 15.
az albérleti szerződés és a kiegészítő megállapodás aláírásával egyidejűleg
az albérleti szerződés és a kiegészítő megállapodás aláírásával egyidejűleg

8. A település közbiztonságával kapcsolatos beszámoló
Előadó: Rendőrség képviselője
Fiskál János polgármester:
Előzetesen kaptunk egy részletes írásos beszámolót, összefoglalót, amelyet
megküldtem. A tájékoztató konkrétan Eplényre vonatkozó adatokat, valamint
természetesen a Zirci Rendőrőrs területére vonatkozó adatokat is tartalmaz.
Sebők Zoltán százados, őrsparancsnok helyettes:
Statisztikáról nem szeretnék beszélni, hiszen ez szerepel az írásos jelentésben. Azt
gondolom, kedvező helyzetben van a település. A közbiztonság jónak ítélhető. 6
bűncselekmény fordult elő az előző évben. Ez kiváló a település lakosságszámához
viszonyítva. A korábbi évhez viszonyítva csökkenés volt tapasztalható. Megnéztem azt
is mi történt ebben az évben a mai napig. Egyetlen egy bűncselekmény volt
Eplényben, a sípályán egy őrizetlenül hagyott táskából egy mobiltelefont
tulajdonítottak el. Sajnos ebben az esetben a bűnelkövető ismeretlen maradt. Baleset
pedig a 2017-es évben nem történt a településen. Tisztelettel kérném polgármester
urat és a képviselő testületet, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
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Fiskál János polgármester:
Az előző időszakban előforduló sorozatbetöréssel kapcsolatban a felderítés megtörtént,
az elkövető bíróság előtt volt már. Reméljük, újabb ilyen esetek már nem fognak
előfordulni. A legfontosabb, hogy erőszakos bűncselekmények nem jellemzőek a
településen. Cél az, hogy legalább az eddigi jó eredményeket megtartsuk. Nagyon
köszönöm munkájukat.
Kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót.
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
61/2017. (V. 24.) határozata
a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrs őrsparancsnokának Eplény
község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Rendőrkapitányság
Zirci Rendőrőrs őrsparancsnokának Eplény község közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját elfogadja.
9. Tájékoztató az EU-forrásból támogatott projektek végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az önkormányzat, a fejlesztési- és egyéb programjainak a megvalósítása érdekében,
minden lehetőséget megragadva, – a korábbi és az utóbbi években is – több
pályázaton is indult, amelyekről rendszeresen tájékoztatást adtam. Az előző pályázati
ciklusban benyújtott pályázatok közül még három projekt van, amelyekkel
kapcsolatban 5-5 éves projektfenntartási kötelezettségünk van. Ezek a következő
pályázatok:
 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-20120772 jelű pályázatunkkal 9 730 000 Ft összegű támogatást nyertünk. A
pályázat végrehajtása 2013. szeptemberben indult és 2014. október végén
fejeződött be. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben
történt. A helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált.
A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 7 db kifizetési kérelmet
nyújtottunk be, amelyek alapján 9 725 892 Ft támogatás került kiutalásra. Az
utolsó támogatási részlet kiutalása 2015. április 15-én történt meg. A záró
beszámoló és az elszámolás elfogadásáról az értesítést, K-2016-TÁMOP-6.1.2-
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11/1.-0382414/307 számon, csak 2016. március 9-én (!) tették fel a pályázati
tájékoztató felületre.
A projektfenntartási kötelezettség 2020. április 15-ig tart. Az első
projektfenntartási jelentést határidőben beküldtem és azt, K-2016-TÁMOP6.1.2-11/1-2012-0772-1030797/0 számon, 2016. április 30-án érkeztették.
A második projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt, K2017-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1201319/0 számon, 2017. április 21-én
érkeztették.
 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez, az Építő közösségek'' - B) A korszerű, többfunkciós

(multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok,
együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése célterületre

benyújtott, „Közösség építés az eplényi IKSZT-ben” című, TÁMOP-3.2.3.B12/1-2013-0106 jelű pályázatunkkal 4 998 229 Ft összegű támogatást
nyertünk. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben
történt. A helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált.
A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 8 db kifizetési kérelmet
nyújtottunk be, amelyek alapján 4 988 192 Ft támogatás került kiutalásra. Az
utolsó támogatási részlet kiutalása 2015. március 24-én történt meg. A záró
beszámoló és elszámolás elfogadásáról az értesítést, K-2015-TÁMOP-3.2.3.B12/1-2013-0106-0236583/307 számon, 2015. június 15-én megkaptuk.
A projektfenntartási kötelezettség 2020. január 21-ig tart. Az első
projektfenntartási jelentést határidőben megküldtük, és azt, K-2016-TÁMOP3.2.3.B-12/1.-0371603/307 számon, 2016. február 15-én el is fogadták.
A második projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtük, és azt, K2017-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1182799/0,
2017.
január
23-án
érkeztették.
 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 – az Eplény 0219 hrsz-ú, temető megnevezésű
ingatlanon lévő ravatalozó és kerítés felújítására, bővítésére, valamint a
temetőn belül, a bejárattól a ravatalozóig vezető út térburkolására nyertünk
100%-os nettófinanszírozású támogatás 20 967 322,- Ft értékben.
A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást 2014. május 8-án folytattuk le. A
fenntartási időszakban a kötelező monitoring jelentésnek mindig eleget tettünk.
A IKSZT kialakítására benyújtott pályázatunk esetében –, amely beruházást 2010-ben
végeztünk el, – 2016-ban a projektfenntartási időszak is eredményesen lezárult,
minden programtervünket és azok végrehajtását 100%-ban fogadták el.
Jelenleg két 100% támogatási intenzitású EU-támogatott pályázatunk van benyújtva,
amelyek elbírálása még folyamatban van:
 TOP-1.4.1-15-VE1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Eplényi
Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek
telepítése című pályázat (14 795 603 Ft).
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 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései c. felhívására benyújtott, EFOP-4.1.7-16-201700053 azonosítószámú pályázat (15 753 847 Ft).
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, tudomásul vette a
tájékoztatót.
10. Egyebek
Fiskál János polgármester:
A költségvetésben szerepel a buszmegálló felújítása is. Ott a nettó kétmillió forintot az
összes beruházási érték nem éri el, így a beszerzési szabályzatunk alapján elegendő
egy-egy ajánlatkérés is. A tető felújítására a Sági Kft-től kértem árajánlatot, mivel ő
egy olyan eplényi vállalkozó, aki ennek teljesítésére képes. A tetőfelújítás 610 352
forint lesz, annyiban még változhat, hogy most hétvégén lebontják belül a
mennyezetet, és ha a beázás miatt esetleg szarufát kell cserélni az még pluszban
hozzájöhet. De akkor is bele fog férni ebbe a költségvetési keretbe.
Egy előzetes költségvetést (árajánlatot) készíttettem az Ati-Bau Kft.-vel a buszmegálló
építési felújítási munkáira. A külső vakolatjavítás, újraszínezés, belső vakolat javítása,
kompletten rendbe téve bruttó 1 219 316 Ft. Az árajánlatnak van még egy eleme,
amit külön kértem kidolgozni. A buszmegállóba az utca felől egy üveges rész kerülne,
hogy télen a buszmegálló zárt legyen. Ennek költsége 388 800 Ft + áfa lenne és így
túllépné a költségvetési keretet, de ezt most nem is javasolom elkészíteni. Ezt
bármikor utólag is beépíttethetjük, akár már az idén ősszel is. Viszont ezt csak akkor
érdemes megcsinálni, ha ezzel együtt a kamera is elhelyezésre kerül. A kettőnek csak
együtt van értelme, az esetleges rongálás megelőzéseként, vagy annak megtörténte
esetén a károkozó felderítésének elősegítéseként. Mint mondtam, ezt bármikor utólag
be lehet építeni, a most tervezett felújítást nem zavarja. Az Ati-Bau Kft. megbízása e
munkával azért is célszerű, mert a térburkolási munkálatokat ők nyerték és a két nem
túl nagy volumenű munka gyakorlatilag egy időben, egy felvonulással elvégezhető.
Mindkét kivitelező referenciája ismert számunkra, így az ajánlataik alapján, a
kivitelezések megrendelésére intézkedem, 2017. június 30-i teljesítési határidővel.
Szeretném még elmondani, hogy Auerné Mazurek Mária alperes fellebbezést nyújtott
be. A fellebbezését elutasította az elsőfokú bíróság, mert nem megfelelően nyújtották
be. Az alperes másodfokhoz fordult igazolási kérelemmel. A mai napon érkezett meg a
határozat, hogy elutasították ezt a kérelmét. 15 napja van, hogy a Győri Ítélőtáblához
forduljon, az indokolás alapján, én már nagyon kicsi esélyét látom annak, hogy az
igazolási kérelmet elutasító másodfokon hozott határozatot az Győri Ítélőtábla
megváltoztassa. Így várhatóan nemsokára jogerős lesz az ítélet és fizetnie kell.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem nincsen, így az ülést 17 óra 58
perckor bezárom.
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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
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
Lőczi Árpád
csoportvezető
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