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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 

 
1. 55/2014. (VI. 26.) határozat EplényKözségi Önkormányzat Képviselő – 
testületének 2014. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 

55/2014. (VI. 26.) határozata 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. II. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és azt – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a 
napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje meg. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2014. július 4. 
 
- A munkatervet az érintetteknek megküldtük.   
 

 
2. 57/2014. (VI. 26.) határozat az ”Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című és ”KEOP-2014-4.10.0/F” 
kódjelű pályázaton való részvételről   
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című és 
„KEOP-2014-4.10.0/F” kódjelű pályázaton való részvételről” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című és 
„KEOP-2014-4.10.0/F” kódjelű pályázaton részt vesz. 
 

2. A képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez szükséges forrást a 2014. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
 



 - 3 - 

3. A képviselő-testület a SOTER-LINE Oktatási Központ Kft. Pályázati 
Akadémiát (1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.), mint pályázatírót kéri fel a 
pályázat összeállítására és benyújtására. 
 

4. A képviselő-testület – az előterjesztés 1. melléklete szerinti árajánlatnak 
megfelelően – az IMMO-THERM Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t 
bízza meg az energetikai auditori feladatok elvégésével. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, az átruházott 
hatáskörének megfelelően a megállapodásokat megkösse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan a sikeres pályázat lezárásáig 
 
-  A pályázat előkészítéséhez kapcsolódó megállapodásokat a SOTER-LINE 

Oktatási Központ Kft.-vel és az IMMO-THERM Mérnöki Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft.-vel aláírtuk. A pályázatot a beadásra nyitva álló első napon, 2014. 
szeptember 22-én benyújtottuk.  

 
3. 58/2014. (VI. 26.) határozat a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Főigazgatója VEB/004/957/2014. számú javaslatának elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „ A Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának javaslata önkormányzati rendeletek 
hatályba lépése időpontjának meghatározására” című előterjesztést és a következő 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Főigazgatójának VEB/004/957/2014. számú javaslatában 
foglaltakkal egyetért, a jövőben a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény rendelkezéseit az önkormányzati rendeletek hatályba lépése 
időpontjának meghatározásakor figyelembe veszi. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület állásfoglalását a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának küldje meg. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: folyamatosan 
              2. pont esetében: 2014. július 15. 
 
- A Képviselő-testület döntéséről a jegyzőkönyv megküldésével a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Főigazgatóját tájékoztattuk. 
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4. 62/2014. (VIII. 19.) határozat a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
megválasztásáról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Helyi 
Választási Bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottság tagjává megválasztja: 
 

Dr. Ács Árpád Eplény, Veszprémi u. 60/a. 
Major Zsolt Eplény, Gyöngyvirág u. 2. 
Stéber Tibor Eplény, Veszprémi u. 100. 
Szilárd Mihály Eplény, Veszprémi u. 96. 
Véber Imre Eplény, Gyöngyvirág u. 8/1. szám alatti lakosú 
tagokat, valamint 
Tarné Jámbor Anita Eplény, Búzavirág u. 18. szám alatti lakosú 1. 
póttagot és 
Takács Tímea Eplény, Veszprémi u. 70. szám alatti lakosú 2. 
póttagot. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről 

gondoskodjon. 
 

 
Határidő: eskütételre: azonnal, de legkésőbb 2014. augusztus 25-ig 
Felelős: eskütétel: Fiskál János polgármester  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
 Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A bizottsági tagok eskütétele megtörtént.   

 
 

5. 63/2014. (VIII. 19.) határozat a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés a 

KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. A projekt (építési beruházás) várható nettó bekerülési költségére való 
tekintettel, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 



 - 5 - 

továbbiakban: Kbt.) harmadik rész nemzeti eljárásrend előírásainak 
megfelelően, hirdetmény nélküli eljárást folytat le. 
 

2. 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. 
 

3. A képviselő-testület az eredményes közbeszerzési eljárást követően 
feltételes vállalkozási szerződéseket köt a nyertes ajánlatevőkkel, 
amelyeknek a hatálybalépési feltétele a sikeres pályázat. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1-2. pontokban: az eljárás megindítására 2014. augusztus 29., illetve 

 folyamatosan 
  3. pontban: az eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően 

 azonnal 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
 Harsányi István csoportvezető 
 
 
- A közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk, a képviselő-testület a szeptember 18-ai 
rendkívüli ülésén, a 74/2014. (IX. 18.) és a 74/2014. (IX. 18.) számú határozataival 
az eljárást eredményesnek nyilvánította, és kihirdette az eredményét. 

 
6. 65/2014. (VIII. 19.) határozat a 2014. évi beiskolázási támogatásokról  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 2014. 
évi beiskolázási támogatásokról” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a már legalább 2014. 
június 1-jétől állandó eplényi lakóhellyel rendelkező és nappali tagozatos – 
általános iskolai tanulók részére (legfeljebb 16 éves korig) 6000,- Ft/tanuló, a 
középfokú intézmény nappali tagozatán tanulók részére (az első szakma, 
vagy érettségi megszerzéséhez, legfeljebb 20 éves korig) 8000,- Ft/tanuló, a 
felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanulók részére (az első diploma, 
illetve mesterképzés megszerzéséhez, legfeljebb 26 éves korig) 10 000,- 
Ft/tanuló beiskolázási támogatás biztosít iskolai Erzsébet-utalvány 
formájában. 
 

2. A tanulók, illetve a gondviselőjüknek formanyomtatványon 2014. 
szeptember 5-ig az igénybejelentést, a támogatás átvételekor pedig az 
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iskolalátogatási igazolás egy eredeti példányát be kell nyújtaniuk a 
polgármesterhez.  

 
3. A beiskolázási támogatást legkésőbb 2014. szeptember 19-ig lehet átvenni. A 

határidőben történő igénybejelentés és az iskolai Erzsébet-utalvány 
átvételének az elmulasztása jogvesztő, ezért azok a támogatási igény 
elévülését vonják maguk után. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a helyben 
szokásos módon tegye közzé és az igénybejelentő formanyomtatványt állítsa 
össze. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. és 3. pontban: 2014. szeptember 19. 
  2. pontban: 2014. szeptember 5. 
  4. pontban: 2014. augusztus 22. 

 
-  A beiskolázási támogatást 2014. szeptember 5-ig 76 fő diák után nyújtották be 

és az utalványokat, mindösszesen 568 000,- Ft értékben, szeptember 19-ig, 
mindenki átvette. 

 
7. 66/2014. (VIII. 19.) határozat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
1675674653 és 1675674396 iratazonosító számú határozatainak 
megfellebbezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1675674653 és 1675674396 iratazonosító 
számú határozatainak a megfellebbezéséről” című előterjesztést és a következő 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel nyilatkozik, 
hogy a 1102526380 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási határozat 
alapján, a pályázatnak megfelelően végrehajtott és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) helyszíni ellenőrzését 
követően, a 2011. május 5-én 1356458354 azonosító számú kifizetési 
kérelmet jóváhagyó határozattal pénzügyileg is lezárt projekt végrehajtása, a 
pénzügyi elszámolása és partnerekkel való kapcsolata tekintetében az 
önkormányzat tisztessége és jóhiszeműsége megkérdőjelezhetetlen. Az 
önkormányzatnak, az MVH 1675674653 és 1675674396 iratazonosító számú 
határozataiban – az Európai Csalás Elleni Hivatal (Europen Comimission 
OLAF) jelentéséből – hivatkozott kapcsolatrendszerről és információkról 
soha nem volt tudomása. 
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2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MVH 1675674653 
iratazonosító számú határozatában foglaltakkal nem ért egyet, mivel az 
indokolásban hivatkozott jogszabályok egyikét sem szegte meg, ezért azt 
megfellebbezi és kéri annak teljes egészében történő visszavonását. 
 

3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MVH 1675674396 
iratazonosító számú határozatában foglaltakkal nem ért egyet, mivel az 
Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő visszaélést az önkormányzat nem 
követett el, és ezt a határozat indokolása a konkrét projektünkre 
vonatkozóan semmivel sem támasztja alá, ezért azt megfellebbezi és kéri 
annak teljes egészében történő visszavonását. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a két fellebbezést nyújtsa 
be, az MVH határozatokban szereplőknek megfelelően, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal felé. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2-4. pontban: 2014. augusztus 28. 
 
 
- A fellebezéseket határidőben benyújtottam, egyelőre válasz nem érkezett. 

 
 

8. 67/2014. (VIII. 19.) határozat a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú 
biztosíthatósága érdekében, az üzemeltetett víziközművekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, az üzemeltetett 
víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által 

a 11-33941-1-001-00-13 kódú Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszerre a 
2015-2029. évek közötti időszakra összeállított, és a 1280-34/2014. számon 
megküldött, Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által 
a 21-33941-1-001-00-11 kódú Eplény szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközmű-rendszerre a 2015-2029. évek közötti időszakra összeállított, és a 
1280-64/2014. számon megküldött, Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Bakonykarszt 
Zrt-t a határozat megküldésével értesítse. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2014. augusztus 31. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A döntésről a Bakonykarszt Zrt. a határozat megküldésével értesítettem. 

 
 

Eplény, 2014. október 1. 
. 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

...../2014. (….) határozata  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2014. (VI. 26.) az 
57/2014. (VI. 26.), az 58/2014. (VI. 26.), a 62/2014. (VIII.19.), a 63/2014. (VIII. 
19.), a 65/2014. (VIII. 19.) a 66/2014. (VIII. 19.) és a 67/2014. (VIII. 19.) számú 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
 
Eplény, 2014. október 1. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


