
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
   KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: KOZP/4657 - 6/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
július 31-én 16,30 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 vannak továbbá:  Dr. Mohos Gábor jegyző 
    Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető 
     
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm a rendkívüli ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-
testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést 
megnyitom. 
 
Az írásban megküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a mai 
ülés napirendjére. 
 
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 
 

71/2013. (VII. 31.) határozata 
 

a 2013. július 31-i rendkívüli ülése napirendjének meghatározásáról 
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NAPIRENDEK: 
 

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

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

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

C) „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 
megvalósításához éven belüli támogatás megelőlegező hitel felvételre 
szóló 69/2013. (VII. 11.) számú határozat felülvizsgálata 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
2.  Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos 

vagyonelszámolás 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3.  A XII. Eplényi Vigasságok előkészítésére és a LEADER pályázat 

benyújtására vonatkozó döntés meghozataláról szóló 50/2013. (V. 30.) 
határozat módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
4.  A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 

jelű pályázatok végrehajtására vonatkozó intézkedések 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
5.  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
6.  Az Eplény, Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítése 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

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

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

megvalósításához éven túli hitel felvételre szóló 70/2013. (VII. 11.) 
számú határozat felülvizsgálata 
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C) „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 
megvalósításához éven belüli támogatás megelőlegező hitel felvételre 
szóló 69/2013. (VII. 11.) számú határozat felülvizsgálata 

            Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, ezért kérem a testület tagjait, hogy a határozati javaslatokról külön – 
külön szavazzon a testület.  
 
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 
 

72/2013. (VIII. 01.) határozata  
 

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 
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Felelős:  Fiskál János polgármester 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Harsányi István
           csoportvezető 
 

 
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  

 
73/2013. (VIII. 01.) 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 
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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  
          irodavezető 

 
 
 

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  
 

74/2013. (VIII. 01.) határozata 
 

 „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 
megvalósításához éven belüli támogatás megelőlegező hitel felvételre szóló 

69/2013. (VII. 11.) számú határozat felülvizsgálatáról 
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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 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota  
         pü. irodavezető 

 
 

2. Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos 
vagyonelszámolás 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Szeretném megkérdezni, hogy a jelen megállapodás tervezet hogyan van 
összhangban a múltkorival, tehát amit a Társulás ajánlott és amit a polgármester úr 
számolt ki. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
917 e Ft volt Eplény ajánlata, 233 e Ft volt az ő ajánlatuk, és az egyezség eredménye 
a 751 e Ft. 
 
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel és hozzászólás nem hangzott el, 
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 
 

75/2013. (VIII. 01.) határozata 
 

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 az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal a 
vagyonelszámolást jóváhagyja. 
 
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonelszámolásra vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
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Határidő: Zirc Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának jóváhagyó döntését 
követően azonnal 

 
 
3. A XII. Eplényi Vigasságok előkészítésére és a LEADER pályázat 
benyújtására vonatkozó döntés meghozataláról szóló 50/2013. (V. 30.) 
határozat módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így 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 
 

76/2013. (VIII. 01.) határozata 
 

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 
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Határidő: 1/A. pont esetében: 2013. augusztus 1. a költségvetés módosítására, 
  egyebekben folyamatosan a projekt lezárásáig 
 
 
4. A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű 
pályázatok végrehajtására vonatkozó intézkedések 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így 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 
 

77/2013. (VIII. 01.) határozata 
 

A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű 
pályázatok végrehajtására vonatkozó intézkedésekről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A TÁMOP-
3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű pályázatok 
végrehajtására vonatkozó intézkedések” című napirend előterjesztését és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága vezetője által 4 998 229,- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélt – „Közösség építés az eplényi IKSZT-ben” 
című, TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 pályázati azonosító jelű projektet a 
Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően, a szakmai tervvel 
összhangban megvalósítja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága vezetője által 9 730 000,- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélt – „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-
0772 pályázati azonosító jelű projektet a Támogatói Okiratban foglaltaknak 
megfelelően, az egészségtervvel összhangban megvalósítja. 
 

3. A képviselő-testület az 1. és 2. pontban szereplő projektek megvalósításához, 
az ütemezési lehetőségekhez mérten, az önfinanszírozás biztosítása 
érdekében, a 25 %-os előlegigénylést támogatja. 
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban 
szereplő projektek megvalósításához szükséges intézkedések, nyilatkozatok 
megtételére, továbbá a megállapodások, szerződések, szerződés kiegészítések 
megkötésére, valamint a projektek pénzügyi keretein belüli, a támogató által is 
támogatott átcsoportosítások kezdeményezésére, alkalmazására. 
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2014. december 31. 
 2. pontban: 2014. augusztus 31. 
 4. pontban: folyamatosan 
 
 
5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így 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 

78/2013. (VIII. 01.) határozata 
 

Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a 15/2013.(II.21.) 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján 
a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat 
elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Magyarország Gazdasági 
Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegét. 

Eplény Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre szóló 
költségvetési kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a határozati javaslat 1. 
mellékletében foglaltak alapján fogadja el. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013.(II.21.) 
határozatában foglaltakat hatályon kívül helyezi. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 

 Scher Ágota irodavezető 

Határidő: azonnal 

 
 
A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, 
sem észrevétel nem hangzott el, így 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 
 

10/2013. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 
 

a 2013. évi költségvetésről szóló 
3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1.§ (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  „A rendelet hatálya Eplény Községi Önkormányzatra és költségvetési 
szerveire terjed ki.” 

 (2) Az Ör. 1. §-a kiegészül a következő (3) – (5) bekezdéssel: 

  „(3) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadási 
címrendjét a (4) bekezdés szerint állapítja meg. 

  (4) Eplény Községi Önkormányzat kiadási címrendjében önálló címet 
képviselnek: 

 
1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

2. Eplényi Községi Önkormányzat 
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  (5) Az 1. címen belül alcímeket alkotnak a rendelet 5.b. mellékletben 
felsorolt feladatok, továbbá a 2. címen belül alcímeket alkotnak a rendelet 
5.a. mellékletben felsorolt kiadási tételek.” 

 

2. § (1) Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

  „3. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének 

 költségvetési bevételét 60 671 eFt-ban 
 működési finanszírozási bevételét 0 eFt-ban 
 felhalmozási finanszírozási bevételét 34 767 eFt-ban 
 állapítja meg. 
 

  (2) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének 

 költségvetési kiadását 65 972 eFt-ban 
 működési finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban 
 felhalmozási finanszírozási kiadásait 35 127 eFt-ban 
 állapítja meg. 
 

  (3) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének 

 hiányát 5661 eFt-ban 
 finanszírozási kiadásokkal korrigált hiányát 5661 eFt-ban 
 ebből: felhalmozási hiány 5661 eFt-ban 
 állapítja meg.” 

 
 (2) Ör. 3. §-a kiegészül a következő (4) – (9) bekezdéssel: 
  „(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése 

hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, 
a rendelet 3.§. (5)-(9) bekezdésében rögzítettek szerint biztosítja. 

 
  (5) A 2. § (3) bekezdésében megállapított felhalmozási költségvetési hiány 

finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-
testülete külső forrásból 5661 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja 
jóvá. 

 
  (6) A forrás kiegészítő felhalmozási célú hitel összege 5661 eFt az „Eplényi 

temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításának 
önrészéhez, amihez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 10. § (2) a) pontja alapján a kormány hozzájárulása nélkül 
köthető adósságot keletkeztető ügyletnek minősül. 
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  (7) A (3) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási hitel felvételét az MFB 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódóan 
hagy jóvá 5 éves futamidővel, ezen belül 1 év türelmi idővel. 

 
  (8) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 

vállal arra, hogy a hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor 
a felvett kölcsönt és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 
  (9) Eplény Községi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2012. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti, adósságot 
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettségére 
vonatkozó számítási anyagát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.” 

 
3. § (1)  Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit 

forrásonként a rendelet 4. a. melléklete tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat által 2013. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, 
önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó 
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelet 2. 
melléklete tartalmazza. 

(3) Az Önkormányzatot megillető 2013. évi központi költségvetésből juttatott 
állami támogatások jogcímenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete 
tartalmazza. 

(4) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt 
előirányzatonkénti részletezését a rendelet 5.a. melléklete tartalmazza. 

(5) Az Önkormányzat 2013. évben tervezett beruházásaival, felújításaival 
kapcsolatos kiadások előirányzatait beruházási, felújítási célonként a 
rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

(6) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek kiadásainak és a hozzájuk kapcsolódó bevételeknek 
az előirányzatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

 
4. §  Az Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt 

bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékok előirányzatait a 
rendelet 8. melléklete tartalmazza 

 
5. §  Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves 

bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 
 
6. §  Ez a rendelet augusztus 2-án lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát 

veszti. 
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(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6. Az Eplény, Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így 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 

 
79/2013. (VIII. 01.) határozata 

 
Az Eplény, Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Az Eplény, 
Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítése” című napirend előterjesztését 
és a következő döntést hozta: 
 

1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény, Veszprémi 
utca 33/A. (Eplény 11 hrsz.) alatt található 72 m2 térmértékű, kivett, 
Tűzoltóság megnevezésű, az ingatlankataszter szerint korlátozottan 
forgalomképes besorolású ingatlant – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) rendelkezései, továbbá az Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Övr.) 2. § (3) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel – az Övr. 3. § (1) és (2) bekezdései alapján, az üzleti vagyon 
körébe sorolja át, mivel a vagyontárgy közszolgáltatási jellege, illetve közcélú 
funkciója már évek óta megszűnt.  
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 1. 
pontban üzleti vagyonná átsorolt ingatlant – mivel az a további üzemeltetés és 
önkormányzati célú hasznosítás szempontjából feleslegessé vált – nyilvános 
pályázat útján értékesíti, minimálisan 732 000,- Ft áron. 
 

3. A képviselő-testület az Övr. 6. § (8) bekezdésének megfelelő 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. 
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5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok 
felbontására és értékelésére, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala köztisztviselőinek bevonásával, felkérésével legalább 3 tagú 
bizottságot hozzon létre. 
 

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről a 
soron következő képviselő-testületi ülésen számoljon be. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: 2013. augusztus 5. 
 5. pontban: folyamatosan 
 6. pontban: pályázat(ok) értékelését követő képviselő-testületi ülés 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 16,42 órakor bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Fiskál János      Dr. Mohos Gábor 
polgármester                jegyző 

 


