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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 2015. április 29-i ülésén, az Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése és az Eplény belterületi utak 
felújítása című projektek megvalósítása érdekében, pályázatok benyújtásáról 
döntött. Majd 2015. május 25-i ülésen módosította a 2015. évi költségvetésről szóló 
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet és döntött a projektek megvalósításához 
szükséges saját forrás beruházási hitel felvételével történő biztosításáról. 
 
A Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, a saját 
forrás biztosításáról szóló, összegszerűen meghatározott döntésének becsatolására 
vonatkozóan, 5 napos határidővel. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslatok elfogadására. 
  
 
Eplény, 2015. június 9. 
 
         Fiskál János 
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1. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (VI. 9.) határozata 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális 

fejlesztéséhez szükséges saját forrás biztosításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásainak biztosításáról” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2015. (IV. 29.) 
határozatával döntött az „Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtásáról, továbbá a 
6 925 926,- Ft projektköltséget a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendeletébe beépítette. 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2015. évi megvalósítással tervezett 
beruházáshoz, a 346 296,- Ft, azaz Háromszáznegyvenhatezer-
kettőszázkilencvenhat forint saját erő, az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, rendelkezésre áll. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatot a 
pályázathoz becsatolja, és a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatokat 
megtegye, sikeres pályázat esetén pedig, a támogatási szerződést megkösse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont esetében: 2015. június 10., illetve a pozitív támogatói döntést 
követően azonnal  
        
 
Eplény, 2015. június 9. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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2. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (VI. 9.) határozata 

 
az Eplény belterületi utak felújításához szükséges saját forrás biztosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásainak biztosításáról” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 37/2015. (IV. 29.) 
számú határozatával döntött az „Eplény belterületi utak felújítása” című 
pályázat benyújtásáról, továbbá a 15 142 782,- Ft projektköltséget a 2015. 
évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletébe 
beépítette. 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2015. évi megvalósítással tervezett 
beruházáshoz, a 2 271 417,- Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázhetvenegyezer-
négyszáztizenhét forint saját erő, az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, rendelkezésre áll. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatot 
a pályázathoz becsatolja, és a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatokat 
megtegye.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont esetében: 2015. június 10., illetve a pozitív támogatói döntést 
követően azonnal  
        
 
Eplény, 2015. június 9. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 


