EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám: EPL/6/5/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Eplény 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 jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető
Igazoltan távol maradtak:
Bogár Tamás és
Majer Ferenc képviselők
Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeinket. Megállapítom, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 3 képviselő van jelen, az ülés tehát határozatképes, azt
megnyitom.
Bogár Tamás és Majer Ferenc képviselők munkahelyi elfoglaltságuk miatt előre
jelezték távolmaradásukat.
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2015. (V. 27.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2015. (III. 25.)
határozat 2. pontja, a 30/2015. (III. 25.) határozat 3. pontja, a 33/2015. (IV. 29.)
határozat 2. pontja, a 39/2015. (IV. 29.) határozat 2. pontja, a 40/2015. (IV. 29.)
határozat 2. pontja, valamint a 41/2015. (IV. 29.) határozat 3. pontja számú
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Fiskál János polgármester:
Indítványt teszek a meghívó szerinti napirend elfogadására.
Az napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselőtestület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2015. (V. 27.) határozata
a 2015. május 27-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1.
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és az
önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2015. (II.
25.) határozat módosítása
B) Döntés az önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 95/2014. (XII.
17.) határozat módosításáról
C) Döntés az önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásának
biztosításához szükséges hitel felvételéről
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához
Előadó: Fiskál János polgármester
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3. Döntés
önkormányzati
ingatlanok
hasznosításáról
Előadó: Fiskál János polgármester

bérleményként

történő

4. Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Előadó: Fiskál János polgármester
5. Átfogó értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előadó: Fiskál János polgármester
6. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi
munkájáról
Előadó: Fiskál János polgármester
7. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi munkájáról
Előadó: Fiskál János polgármester
8. Tájékoztató az EU-s támogatással
végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

Alapszolgáltatási

megvalósuló

projektek

9. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és az
önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2015. (II.
25.) határozat módosítása
Elődadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Jelzem a képviselő-testületnek, hogy még az utolsó pillanatban módosult az óvoda
konyha és étkező infrastrukturális fejlesztés tervezői költségvetése kb. 80 E Ft-tal,
ennek megfelelően javasolom elfogadni a rendelettervezetet és a határozatokat.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fiskál János polgármester:
Kérem, hogy szavazzunk az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló
14/2015. (II. 25.) határozat módosításáról.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2015. (V. 27.) határozata
az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló
14/2015. (II. 25.) határozat módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az Önkormányzat
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2015. (II. 25.) határozat módosításáról”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló 14/2015. (II. 25.) határozatának 1. melléklete helyébe jelen
határozat 1. melléklete lép.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2015. július 31.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető
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B)

Döntés az önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 95/2014. (XII.
17.) határozat módosításáról
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás és észrevétel nincs, kérem, hogy szavazzunk a
határozati javaslatról.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2015. (V. 27.) határozata
az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről szóló
95/2014. (XII. 17.) határozat módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
Önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 95/2014. (XII. 17.) határozat
módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likvid hitel
felvételéről szóló 95/2014. (XII. 17.) határozatának 1. pontját a következők szerint
módosítja:
„1. Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, működési
célra maximum 2500 E Ft összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel
2015. július 1. – 2015. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt.-től. A
hitel
futamideje
szükség
szerint
2015.
december
31-ig
meghosszabbítható.”
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2015. június 30.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető
C)

Döntés az önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásának
biztosításához szükséges hitel felvételéről
Előadó: Fiskál János polgármester
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Fiskál János polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás és észrevétel nincs, kérem, hogy szavazzunk a
határozati javaslatról.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2015. (V. 27.) határozata
„Eplény Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése”
és „Eplény belterületi utak felújítása”című projektek önrészének
biztosításához éven túli hitel felvételéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „döntés az
Önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásának biztosításához szükséges
hitel felvételéről” című előterjesztést és a „Eplény Napköziotthonos Óvoda
konyhájának infrastrukturális fejlesztése” és „Eplény belterületi utak felújítása” című
projektek megvalósításához éven túli hitel felvételéről az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Eplény
Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése” és
„Eplény belterületi utak felújítása” című pályázatok pozitív elbírálását
követően, a fejlesztések megvalósításához szükséges saját forrást biztosító
célhitel felvételét az OTP Bank Nyrt-től 2 618 000,- Ft összegben. A hitel
futamidejét 5 évben határozza meg.
A meghatározott célhitelből 346 000,- Ft az „Eplény Napköziotthonos
Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése”, míg 2 272 000,- Ft az
„Eplény belterületi utak felújítása” című projekthez vállalt önerő.
2. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a hitelfelvételével kapcsolatban kezdeményezzen
tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt.-vel.
3. A képviselő-testület a tárgyalási, szerződési kritériumokat az alábbiakban
határozza meg:
a. A szerződés hatálybalépésének feltételeként a Képviselő-testület a
sikeres „Eplény Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális
fejlesztése” és az „Eplény belterületi utak felújítása” című pályázatok
eredményeként megkötött támogatási szerződéseket határozza meg.
b. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai
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visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből betervezi, jóváhagyja és
biztosítja.
c. Eplény Községi Önkormányzat a hitel fedezetéül biztosítja az OTP
Nyrt. részére a helyi adóbevételek és az átengedett gépjárműadó bevétel
esetében – az önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabály szerint
megillető részére – a kölcsön és járulékainak összegére a jelzálogjogot
és annak bejegyzését a Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerbe.
d. Eplény Községi Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt.
részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál
vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési
számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt
jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
e. Eplény Községi Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az
OTP Bank Nyrt. részére, hogy a célhitel futamideje alatt, amennyiben a
Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges
fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a célhitelszerződés fennállása
alatt annak teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére
szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a
gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében az önkormányzatot a
mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig a szükséges
összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.
f. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Országos
Közjegyzői Kamara által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartás és a
nyilvántartásba történő betekintésre szolgáló alkalmazásba vállalja a
bejegyzést és a nyilatkozat megtételét.
g. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a
hitelszerződés, a követelésen alapított jelzálogszerződés megkötését, és
a bank követelésére vonatkozó jelzálogjogának hitelbiztosítéki
nyilvántartásba történő bejegyzését és az ehhez szükséges
hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételét.
4. Eplény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletéhez a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény értelmében – amennyiben
szükséges – a kormány előzetes hozzájárulását kérje meg.
5. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy amennyiben a pénzintézet a hitelszerződést a
határozatban meghatározottaktól eltérő feltételekkel kívánja megkötni, a
szerződés tervezetét a soron következő képviselő-testületi ülésre beterjessze.
Felelős:

Fiskál János polgármester
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Határidő:

1. pontban: a pozitív pályázati döntést követően azonnal, illetve
folyamatosan
2-4. pontokban: azonnal, illetve folyamatosan
5. pontban: 2015. június 30.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota pü.
irodavezető
2. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről,
a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosításához
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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2015. (V. 27.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításához történő hozzájáruláshoz
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
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9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához, amely a határozat 1.
mellékletét képezi.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
3. 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.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2015. (V. 27.) 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 a 39/2015. (IV. 29.) határozata alapján közzétett pályázatot –
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja.
2. A képviselő-testülete, az 1. pontban hivatkozott ingatlanok bérleményként
történő hasznosítását ismételten meghirdeti.
3. 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.
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4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatok eredményéről, a
bérleti ajánlatok beérkezését követően, a soron következő képviselő-testületi
ülésen, számoljon be.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pont esetében: 2015. május 29.
4. pontban: bérleti ajánlat beérkezését követő képviselő-testületi ülés
4. Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Előadó: Fiskál János polgármester

Eplényi

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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2015. (V. 27.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda
óvodavezetői pályázatának kiírása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának
ellátására – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.
2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati
felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, az
Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint az Eplény Községi
Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján történő közzétételéről.
Felelős:
a 2. pontban: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2015. június 6.
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Angyal Éva
irodavezető
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5. Átfogó értékelés az önkormányzat
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előadó: Fiskál János polgármester

2014.

évi

gyermekjóléti

és

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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2015. (V. 27.) határozata
az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelésről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Átfogó
értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Az átfogó értékelést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztályának.
Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: a 2. pontban: 2015. június 5.
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
6. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. 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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2015. (V. 27.) határozata
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a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása 2014. 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: a 2. pontban: 2015. május 28.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
7. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2014. 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.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2015. (V. 27.) határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2014. évi tevékenységéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014.
évi tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
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2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás
elnökét tájékoztassa.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: a 2. pontban: 2015. május 28.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
8. Tájékoztató az EU-s támogatással megvalósuló projektek végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2012. és 2013. évben több pályázaton is indult, amelyekről
folyamatosan tájékoztatást adtam. Ezen időszakban benyújtott pályázatok közül az
alábbi két pályázatnak teljes projekt zárása áthúzódott a 2015. évre.
 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű
pályázatunkkal 9 730 000 Ft összegű támogatást nyertünk. A pályázat
végrehajtása 2013. szeptemberben indult és tavaly 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 elfogadásáról az értesítést még nem vettük kézhez.
 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.B-12/1-2013-0106 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 elfogadásáról az értesítést április végén megkaptuk.
2014-ben benyújtott KEOP-4.10.0/F/14-2014-0124 pályázatunkat forráshiány miatt
elutasították. Ezt megkifogásoltam, mert a Pályázói Tájékoztató felületen található
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értékelés szerint, minden feltételnek és szempontnak teljes mértékben megfeleltünk,
ahol egyébként a következő olvasható: „Automatikus eljárásrendhez tartozóan a
projekt kiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést (normatív jellegű
támogatás), ezért bíráló bizottság felállítására nem kerül sor.”. A kifogásolásra a mai
napig nem érkezett válasz.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja a tájékoztatót tudomásul vette.
9. Egyebek
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az április végére, illetve májusra tervezett
fejlesztések, – a temető bejáratánál és a Közösségi Ház körül a járdaépítés, az
utóbbinál a szigeteléssel együtt – elkészültek.
Az Eplény SE TAO pályázattal megvalósuló, sportpálya kerítésépítésre vonatkozó,
ajánlattételi eljárása eredményes volt, a munkálatok várhatóan a jövő héten
megkezdődnek és június közepén befejeződnek, az önkormányzat a költségvetésben
jóváhagyott sajáterőt ezt követően folyósítja, így az egyesület határidőben el fog
tudni számolni a támogató felé.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:49 órakor bezárom.
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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