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

1. 95/2014. (XII. 17.) határozat az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről   
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Önkormányzat likvid hitelfelvételéről” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, működési célra 
maximum 2500 E Ft összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel igény esetén 
2015. február 1. – 2015. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel 
futamideje szükség szerint 2015. december 31-ig meghosszabbítható. 

2. Eplény Községi Önkormányzat 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 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. 

4. 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. 

5. Eplény Községi Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank 
Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel 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 folyószámla-hitelszerződés 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. 

6. 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. 

7. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a hitelszerződés, a követelésen alapított jelzálogszerződés 
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megkötésére, és a Bank követelésére vonatkozó jelzálogjogának 
hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzésére és az ehhez szükséges 
hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2015. március 15. 

 
-   A képviselő-testület a februári ülésén 13/2015. (II. 25.) határozatával a határidőt 
2015. június 15-re módosította. 
 

 
2. 12/2015. (II. 25.) határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésről 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződést a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést a nyertes 
ajánlattevő Kis-Jakab Dezső egyéni vállalkozóval kösse meg. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 2. pontban: 2015. február 28. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Zoltán irodavezető 
 
- A közszolgáltatási szerződést a nyertes ajánlattevő Kis-Jakab Dezső egyéni 
vállalkozóval megkötöttük. 
 
3. 14/2015. (II. 25.) határozat az Önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása” című előterjesztést és az Önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
az alábbi döntést hozta: 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a helyi 
önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban 
kell megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 
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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. 

2. 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. 

3. Eplény Községi Önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében lévő 
adatszolgáltatásnak tegyen eleget. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. március 16. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

  
 - Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében lévő 
adatszolgáltatásnak eleget tettünk. 
 

4. 18/2015. (II. 25.) határozat a polgármester 2015. évi szabadság 
ütemezésének jóváhagyásáról  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester 
2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású 
polgármester 2015. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az alábbiak 
szerint jóváhagyja: 

- 2015. április 07-től április 10-ig (4 munkanap), 
- 2015. június 29-től július 13-ig (10 munkanap), 
- 2015. július 20-tól július 24-ig (5 munkanap), 
- 2015. augusztus 17-től szeptember 01-ig (10 munkanap),  
- 2015. november 02-től november 06-ig (5 munkanap), 
- 2015. december 23-tól december 31-ig (5 munkanap). 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Veszprém 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Irodájának Személyzeti 
Csoportját tájékoztassa. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2015. március 2. 
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- A döntésről szóló tájékoztatást Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Jegyzői Irodájának Személyzeti Csoportja megkapta. 

 
Eplény, 2015. március 23. 
 

 
  Fiskál János 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 
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...../2015. (….) határozata  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete a 95/2014. (XII. 17.), a 
12/2015. (II. 25.), a 14/2015. (II. 25.) és a 18/2015. (II. 25.) számú képviselő - 
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
 
Eplény, 2015. március 25. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


