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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
   KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: KOZP/4657 - 5/2013. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 
üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház Eplény, Veszprémi u. 64. 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
   Fiskál József  képviselő 
 
Jelen van továbbá:  dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 
    Lőczi Árpád csoportvezető 
 
     
Fiskál János polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a rendkívüli ülésünkön. Megállapítom, hogy az 5 
fős képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, így a testület határozatképes, 
az ülést megnyitom. 
Az írásban megküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a mai 
ülés napirendjére. Egy napirendről van szó, három alponttal, amelyet tárgyalnánk. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata? 
 
A napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés 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 
 

67/2013. (VII. 10.) határozata 
A 2013. július 10-i rendkívüli ülése napirendjének meghatározásáról 
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NAPIRED: 
 

1.   
A) „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósítása 
B) „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósításához támogatás megelőlegező hitel felvétele 
C) „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósításához éven túli hitel felvétele 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1.  
A) „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósítása 
B) „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósításához támogatás megelőlegező hitel felvétele 
C) „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósításához éven túli hitel felvétele 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 

Fiskál János polgármester: 
 

Egy napirendről van szó, az „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése”című 
projekt megvalósításához kapcsolódik mindhárom projekt. Az első határozat arról 
szól, hogy a nyertes pályázat alapján végrehajtjuk a projektet és a közbeszerzést 
elindítjuk. A másik két határozat pedig a finanszírozásához kapcsolódik. Az első a 
támogatást megelőlegező hitel, a másik pedig a saját résznek az éven túli 
hitelfelvétele. 
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatokról.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 
 

68/2013. (VII. 11.) határozata 
  

„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: 
 
 

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. 

 
Határidő:  2013. július 26. 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
 

 
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 

  
69/2013. (VII. 11.) határozata 

  
„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósításához támogatás megelőlegező hitel felvételéről 
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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: 
 

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 
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 – 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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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
 

Eplényi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
  

70/2013. (VII. 11.) határozata 
„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 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Mivel több napirendünk nincs, így 17,35 órakor az ülést bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
       dr. Mohos Gábor jegyző 
        megbízásából 
 
 

Fiskál János      Lőczi Árpád 
polgármester          csoportvezető 

 


