EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/6 - 4/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
április 29-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Eplény Közösségi Ház

Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető
Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeinket. Bogár Tamás képviselő előre
jelezte távolmaradását munkahelyi elfoglaltság miatt. Megállapítom, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, 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 4 tagja, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2015. (IV. 29.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (I. 28.) határozat 2.
pontja, a 4/2015. (I. 28.) határozat 2. pontja, a 12/2015. (II. 25.) határozat 2. pontja,
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a 15/2015. (II. 25.) határozat 3. pontja, a 16/2015. (II. 25) határozat 3. pontja, a
17/2015. (II. 25.) határozat 3. pontja, a 23/2015. (III. 25.) határozat 1-2. pontja,
24/2015. (III. 25.), a 25/2015. (III. 25.), a 26/2015. (III. 25.), a 27/2015. (III. 25.), a
28/2015. (III. 25.) határozat 1 és 3. pontja, valamint a 29/2015. (III. 25.) határozat 2.
pontja számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.
Fiskál János polgármester:
Indítványt teszek a meghívóban foglaltaknak megfelelően a napirend elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2015. (IV. 29.) határozata
a 2015. április 29-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2014. évi
zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és döntés a
polgármester jutalmazásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
3. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentése
Előadó: Fiskál János polgármester
dr. Mohos Gábor jegyző
4. Eplény község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának az
elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester
5. XIV. Eplényi Vigasságok előkészítése
Előadó: Fiskál János polgármester
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6.
A) Döntés 2015-ben induló pályázatokon való részvételről
B) Döntés az Eplényi Falugondnoki Szolgálat programjának
elindításához, végrehajtásához szükséges kisbusz pályázati úton
történő beszerzéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
7. Döntés
önkormányzati
ingatlanok
hasznosításáról
Előadó: Fiskál János polgármester

bérleményként

8. Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlan
megegyezéssel történő, eredeti állapotának helyreállításáról
Előadó: Fiskál János polgármester

történő

közös

9. Tájékoztató az „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és
tisztítószer beszerzésére” vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményéről
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő
10. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2014. évi
zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi zárszámadásról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és döntés a
polgármester jutalmazásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak először a rendelet-módosításról.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Czigler Zoltán alpolgármester:
A polgármester jutalmazására az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően teszek
javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2015. (IV. 29.) határozata
a polgármester jutalmazásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása és döntés a polgármester jutalmazásáról” szóló
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben
betervezett jutalmazási keretből, két és félhavi illetménynek megfelelő, 748 000,Ft, azaz Hétszáznegyven-nyolcezer forint összegű jutalomban részesíti a
polgármestert a 2014. évi feladatok és a költségvetés sikeres végrehajtásárért,
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továbbá az önkormányzat EMVA „Eplényi temető és ravatalozó felújítása,
bővítése” című, a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 jelű, TÁMOP-6.1.2-11/12012-0772 jelű pályázatainak teljes körű, személyes menedzseléséért, a kifizetési
kérelmek összeállításáért és azok sikeres pénzügyi elszámolásának teljesítéséért,
és a KEOP-4.10.0/F-2014-0124 jelű pályázat összeállításáért, benyújtásáért,
valamint a helyi civil szervezeteknek, az Eplényi Gyermekekért Alapítványnak és
a Fortuna Színjátszó Egyesületnek a LEADER pályázataik elkészítéséért,
kifizetési kérelmeinek összeállításáért és azok sikeres lebonyolításában, pénzügyi
elszámolásában való személyes közreműködéséért, a fentiekből fakadó
többletteljesítmény teljesítmény elismeréseként.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő kifizetésekkel
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2015. május 5.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető
3. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: Fiskál János polgármester
dr. Mohos Gábor jegyző
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2015. (IV. 29.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Eplény Községi
Önkormányzat 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című előterjesztést
megtárgyalta és a jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
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4. Eplény község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának az
elfogadása
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2015. (IV. 29.) határozata
Eplény község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának az
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának az elfogadása” című előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete
szerinti tartalommal elfogadja a 2015-2020. évekre vonatkozóan Eplény község
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: folyamatosan
5. XIV. Eplényi Vigasságok előkészítése
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2015. (IV. 29.) határozata
a XIV. Eplényi Vigasságok előkészítéséről
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XIV. Eplényi
Vigasságok előkészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy 2015. augusztus 8-án megrendezésre kerülő XIV. Eplényi Vigasságok
nyitott falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2015. évi
költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben biztosítja.
2. A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő előzetes programtervet és az 1.
melléklet szerinti „Részletes játékleírás és pontozási szabályzat”-ot jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy öt település csapatát a
nemes versengésre és az egész napos vigasságra meghívjon.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény
lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére, a 2015. évi költségvetésben
már jóváhagyott keretösszeg figyelembevételével.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2015. augusztus 8.
3. pont esetében: 2015. június 30.
4. pont esetében: folyamatosan a program lezárásáig
6.

A) Döntés 2015-ben induló pályázatokon való részvételről
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2015. (IV. 29.) határozata
a 2015-ben induló pályázatokon való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 2015ben induló pályázatokon való részvételről” című napirend előterjesztését és a
következő döntést hozta:
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1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
ismertetett alábbi négy fejlesztési területre, – a pontos pályázati feltételek
ismeretében, a 22/2015. (III. 25.) határozattal elfogadott gazdasági program és
a 60/2013. (VI. 27.) határozattal elfogadott helyi esélyegyenlőségi program
céljainak megvalósítását szolgáló, illetve azokhoz illeszkedő pályázati
kiírásokra – pályázatot vagy pályázatokat kíván benyújtani:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
b) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
d) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az Eplény Községi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § a) és c) pontjában
kapott átruházott hatáskörében eljárva – az 1. pontban megjelölt és a kijelölt
céloknak megfelelő pályázatok megjelenését követően, amennyiben azok saját
erőt nem igényelnek, a pályázatot vagy a pályázatokat nyújtsa be, a szükséges
nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye meg.
3.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az SZMSZ 8. § a) pontjában
kapott átruházott hatáskörében eljárva – az 1. pontban megjelölt és a kijelölt
céloknak megfelelő, de legfeljebb az áfa mértékéig saját erőt is igénylő pályázatok
megjelenését követően, – az SZMSZ 8. § a) szerinti korláton belül, a 2015. évi
költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet hatályos általános
tartalékának mértékét is figyelembe véve – a pályázatot vagy a pályázatokat
nyújtsa be, a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye meg, utólagos
tájékoztatási kötelezettséggel.

Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pont esetében: pályázatok benyújtási határideje
2. és a 3. pont esetében: pályázatok benyújtási határideje, illetve folyamatosan
B) Döntés az Eplényi Falugondnoki Szolgálat programjának
elindításához, végrehajtásához szükséges kisbusz pályázati úton történő
beszerzéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2015. (IV. 29.) határozata
az Eplényi Falugondnoki Szolgálat programjának elindításához,
végrehajtásához szükséges kisbusz pályázati támogatással történő
beszerzéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
Eplényi Falugondnoki Szolgálat programjának elindításához, végrehajtásához
szükséges kisbusz pályázati támogatással történő beszerzéséről” című napirend
előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai programját az 27/2015. (III. 25.)
határozatával hagyta jóvá és egyben kezdeményezte – VEC/001/00413/2005.
szám alatt – a szolgálat nyilvántartásba vételét a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálynál, amely eljárás, a szolgáltatás
elindításához elengedhetetlenül szükséges szállító jármű beszerzésig,
felfüggesztésre került.
2. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Darányi Ignác Terv EMVA
társfinanszírozás keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető
támogatásra pályázatot nyújt be, amennyiben a pályázati kiírásban az újonnan
induló falugondnoki szolgáltok számára is megnyitják a pályázati lehetőséget.
3. A képviselő-testület, – a 2. pontban meghatározott esetben, a falugondnoki
szolgálat működtetésére alkalmas, a pályázati előírásoknak mindenben
megfelelő – 9 (kilenc), esetlegesen 8 (nyolc) személyes mikrobusz
beszerzéséhez szükséges támogatás elnyerésére nyújtja be a pályázatát,
maximum nettó 10 millió Ft-ra, amelyhez a sajáterőt a 2015. évi
költségvetésében, – sikeres pályázat esetén, maximum 2,7 millió Ft fejlesztési
célú hitel igénybevételével – biztosítja. A fejlesztési hitel pontos összegének
felvételéről, még a kiválasztott eszköz megrendelését megelőzően, a képviselőtestület külön határozatban dönt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtásához a
szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket haladéktalanul megtegye.
4. A képviselő-testület, amennyiben a kisbusz beszerzése a közbeszerzés hatálya
alá tartozna, úgy a beszerzés várható nettó bekerülési költségére való
tekintettel, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
9

továbbiakban: Kbt.) harmadik rész nemzeti eljárásrend előírásainak
megfelelően, hirdetmény nélküli eljárást folytat le, a pályázat benyújtását
követően.
5. 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.
6. A képviselő-testület, az eredményes közbeszerzési eljárást követően, feltételes
beszerzési szerződéseket köt a nyertes ajánlatevővel, amelyeknek a
hatálybalépési feltétele a sikeres pályázat.
7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtását
követően, a szükséges fejlesztési hitellel kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
8. A képviselő-testület a kisbusz típusát a 27/2015. (III. 25.) határozatában és az
Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programban a ténylegesen beszerzett
típusra módosítja.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: a pályázat benyújtási határideje
3. pontban: a pályázat benyújtási határideje, illetve a sikeres pályázat
esetén a támogatási határozatban meghatározott végrehajtási határidő
4-5. pontban: az eljárás megindítására a pályázat benyújtását követő 15
napon belül, illetve folyamatosan
6. pontokban: az eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően
azonnal
7. pontban: a sikeres pályázat esetén, a támogatási határozatban
meghatározott végrehajtási határidő végéig
8. pontban: a mikrobusz beszerzését követően azonnal
A 4-5. pont végrehajtásának előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Harsányi István csoportvezető
7. Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról
Előadó: Fiskál János polgármester
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2015. (IV. 29.) határozata
önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés
önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról” című napirend
előterjesztését és a következő döntést hozta:
1.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő, Eplény, Veszprémi utca 64. szám alatt található Borházat
(Közösségi Ház alatti pincerészt) és az Eplény, Veszprémi utca 70/B. (Eplény 101
hrsz.) alatti Politechnika Műhelyt bérleményként történő hasznosításra meghirdeti.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2.
mellékleteként csatolt hirdetményeket – a helyben szokásos módon, valamint a
település honlapján – tegye közzé.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2015. május 5.
8. Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlan, közös megegyezéssel
történő, eredeti állapotának helyreállításáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy először az 1. számú határozati javaslatról szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2015. (IV. 29.) határozata
az Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlan, közös megegyezéssel történő,
eredeti állapotának helyreállításáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlan, közös megegyezéssel történő, eredeti
állapotának helyreállításáról” című napirend előterjesztését és a következő döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
határozat 1. mellékleteként csatolt „Adásvételi szerződés közös megegyezéssel
történő felbontása” szerződés aláírását követően, a természetben 8413 Eplény,
Kiserdő utca 17. szám alatt található, Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlanra,
– az Eplény Községi Önkormányzat és Ringhoffer Ákos (8428 Borzavár, Fő u.
74. szám alatti lakos), valamint Benkó Andrea (8200 Veszprém, Jutasi út 77/A.,
4/18. szám alatti lakos) között, 2011. május 19-én létrejött adásvételi szerződés
közös megegyezéssel történő felbontásával, a szerződés megkötésének
időpontjára visszamenő hatállyal – az eredeti állapot az ingatlan-nyilvántartásban
helyreállításra kerüljön.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.
mellékleteként csatolt szerződést aláírja, valamint az ingatlan-nyilvántartási
átvezetéshez szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2015. május 5.
Fiskál János polgármester:
Most pedig kérem, hogy a 2. számú határozati javaslatról szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2015. (IV. 29.) határozata
az Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlan, közös megegyezéssel történő,
eredeti állapotának helyreállításának elszámolásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlan, közös megegyezéssel történő, eredeti
állapotának helyreállításáról” című napirend előterjesztését és a következő döntést
hozta:
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (IV. 29.)
határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a 8413 Eplény, Kiserdő utca 17. szám
alatt található Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlanra, az adásvételi szerződés
közös megegyezéssel történő felbontásával, az eredeti állapot az ingatlannyilvántartásban helyreállításra kerüljön.
2. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott és 1. mellékletként csatolt
szerződést felbontó megállapodás 2.5. pontjára tekintettel, a határozat 2.
mellékleteként csatolt, a felek közötti elszámolás feltételeit rögzítő
megállapodást, a két szerződés egyidejű aláírása mellett, jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2.
mellékleteként csatolt megállapodást aláírja.
4. A képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerinti megállapodás 2.2 pontjában
bruttó 238 063,- Ft, azaz Kétszázharmincnyolcezer-hatvanhárom forint,
valamint a 40 000,- Ft, azaz Negyvenezer forint ügyvédi munkadíj fedezetét a
Város és községgazdálkodási feladatok dologi költségei terhére biztosítja, és ezt a
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben, a
költségvetés soron következő módosításakor átcsoportosítással rendezi.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pont esetében: 2015. május 5.
4. pont esetében: azonnal, illetve a 2015. évi költségvetésben történő
átcsoportosításra 2015. június 24.
9. Tájékoztató az „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer
beszerzésére” vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményéről
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő
Fiskál János polgármester:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2015. (III. 25.) számú
határozatában egyetértett azzal, hogy az Eplényi Napköziotthonos Óvoda az
„Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzése” tárgyú
pályázati felhívást a két lehetséges helyi vállalkozónak, a Margit Vegyesboltnak
(Véber Imréné 8413 Eplény, Gyöngyvirág utca 1/B.) és a MINI Élelmiszerüzletnek
(Pejné Varga Mária 8413 Eplény, Veszprémi utca 43.) küldje meg, és egyben felkérje
őket ajánlatuk megtételére.
A pályázati felhívások 2015. március 31-én kézbesítésre kerültek.
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Az ajánlattételi határidőre egy vállalkozó nyújtott be pályázatot és 2015. április 16-án,
16 órakor megtörtént a pályázat bontása. Az előzetes formai vizsgálat alapján a
pályázó a kiírásnak megfelelően, a kért mellékletek csatolásával nyújtotta be
pályázatát, ezért a további elbírálásra alkalmasnak bizonyult. Hiánypótlásra nem volt
szükség.
A tartalmi átvizsgálást követően, a MINI Élelmiszerüzletnek (Pejné Varga Mária
8413 Eplény, Veszprémi utca 43.) a nettó 603 283,- Ft-os ajánlata, mind formai,
mind tartalmi szempontból megfelelt. Az alkalmazott egységárakat a pályázat
ajánlattételi lapjai részletezik.
A nyertes pályázónak a MINI Élelmiszerüzlet került kihirdetésre.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékozató tudomásulvételére.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
10. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Költségvetésben tervezett temető melletti út és járdaépítéssel kapcsolatban
tájékoztatom a testületet, hogy az útépítés kész van, a járdaépítés és az
önkormányzati épület körüli járda csapadékvíz elvezetés mai napon megkezdődött.
Másik tájékoztatnivalóm, hogy a játszótérépítéssel kapcsolatos másodfokú
határozatokkal szemben a felülvizsgálati kérelmek benyújtása kerültek. Kértük a
fizetési halasztást a bírósági döntéseknek a meghozataláig.
Eközben a Kormány döntött és Eplény rendkívüli működési támogatást kapott 17
millió forint értékben.
A napelemmel kapcsolatos pályázatunkat forráshiány miatt elutasították. Ezt
megkifogásoltuk, mert minden feltételnek és szempontnak megfeleltünk.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:58 órakor bezárom.
K.m.f.

Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv
tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
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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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