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Tárgy:  
 A) „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című 

projekt megvalósításához éven túli hitel felvételre szóló 
73/2013. (VIII. 01.) számú határozat módosítása 

 B) „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című 
projekt megvalósításához éven belüli támogatás megelőlegező 
hitel felvételre szóló 74/2013. (VIII. 01.) számú határozat 
módosítása 

 
Előadó: Fiskál János polgármester 

Előterjesztés tartalma: határozatok 

Szavazás módja: egyszerű többség 
 
Az előterjesztés készítésében részt vett:  

 
  Horváthné Csere Anikó költségvetési csoportvezető 

    Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző 
 
 

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:  

   dr. Dénes Zsuzsanna 
   irodavezető 



Tisztelt Képviselő-testület! 
A) 

 
A képviselő-testület 73/2013. (VIII. 01.) számú határozatával úgy döntött, hogy 
5 661 000,- Ft összegű, Magyar Fejlesztési Bank Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Program, 5 éves futamidejű, de bármikor visszafizethető 
hitelt vesz fel a LEADER támogatott projekt finanszírozására. 
A hitelkérelem feldolgozása során kiderült, hogy a határozat 3. pontjában felajánlott 
biztosítékok megnevezése nem megfelelő, ezért a Bank a hitelszerződésben 
hitelfolyósítási feltételként írta elő a határozat pontosítását. 
 

B) 
 
A képviselő-testület 74/2013. (VIII. 01.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 
„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához 
18 870 590,- Ft összegű, éven belüli futamidejű támogatás megelőlegező hitelt vesz 
fel az OTP Bank Nyrt-től a 1554263479 iratazonosító számú, LEADER pályázattal 
elnyert 20 967 322,- Ft MVH támogatás 90 %-ának megelőlegezésére. 
A hitelkérelem feldolgozása során kiderült, hogy a határozat 3. pontjában felajánlott 
biztosítékok megnevezése nem megfelelő, ezért a Bank a hitelszerződésben 
hitelfolyósítási feltételként írta elő a határozat pontosítását. 
 
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.    
  
 
 
Eplény, 2013. augusztus 29.     
 
 

Fiskál János 
 
 
 
 

 
 
 



A) 
 

                                      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplényi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2013. (…) határozata  

 
 „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósításához éven túli hitel felvételre szóló 73/2013. (VIII. 01.) számú 
határozat módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi 
temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához éven túli 
hitel felvételre szóló 73/2013. (VIII. 01.) számú határozat módosítása című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Eplényi temető és 
ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához éven 
túli hitel felvételre szóló 73/2013. (VIII. 01.) számú határozatának 3. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az 
OTP Bank Nyrt-re engedményezi a települési önkormányzat általános 
működési és ágazati feladatainak támogatását, továbbá a gépjárműadóból 
a mindenkori vonatkozó jogszabályok alapján az Önkormányzatot 
megillető bevételeit és a helyi adókból származó bevételeit.” 

 
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot az OTP 

Bank Nyrt-nek küldje meg. 
 
Határidő:  2. pontban: 2013. szeptember 15.  
    
Felelős:  Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota  
         pü. irodavezető 
 
 
Eplény, 2013. augusztus 29. 
 
 
 
 

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

 



B) 
 

                                      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplényi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2013. (…) határozata  

 
 „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

megvalósításához éven belüli támogatás megelőlegező hitel felvételre szóló 
74/2013. (VIII. 01.) számú határozat módosításáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplényi temető 
és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához éven belüli 
támogatás megelőlegező hitel felvételre szóló 74/2013. (VIII. 01.) számú határozat 
módosítása című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Eplényi temető és 
ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához éven belüli 
támogatás megelőlegező hitel felvételre szóló 74/2013. (VIII. 01.) számú 
határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az 
OTP Bank Nyrt-re engedményezi a települési önkormányzat általános 
működési és ágazati feladatainak támogatását, továbbá a gépjárműadóból 
a mindenkori vonatkozó jogszabályok alapján az Önkormányzatot 
megillető bevételeit és a helyi adókból származó bevételeit.” 

 
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot az OTP 

Bank Nyrt-nek küldje meg. 
 
Határidő:  2. pontban: 2013. szeptember 15.  
    
Felelős:  Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota  
         pü. irodavezető 
 
 
Eplény, 2013. augusztus 29. 
 
 
 
 

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

 


