
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
   KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: KOZP/4657 - 7/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház Eplény, Veszprémi u. 64. 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Fiskál József  képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
 
Jelen van továbbá:  Dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 
    Lőczi Árpád csoportvezető 
     
Távol maradt:  Bogár Tamás képviselő 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm a rendkívüli ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-
testület tagjai közül 4 képviselő jelen van. Bogár Tamás képviselő előre jelezte, 
elutazás miatt nem valószínű, hogy részt tud venni az ülésen. Az ülés tehát 
határozatképes, azt megnyitom. 
 
Az írásban megküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a mai 
ülés napirendjére. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem volt, 
az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

80/2013. (VIII. 29.) határozata 
 

a 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülése napirendjének meghatározásáról 
 
NAPIRENDEK: 
 

1.  Döntés az„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című 
projekt közbeszerzési eljárásának eredményéről 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
2.  
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  
 
3.  Az Eplény, Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítése 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Döntés az„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című 

projekt közbeszerzési eljárásának eredményéről 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztésben összefoglaltam a legfontosabb dolgokat, kiegészíteni 
valóm nincs.  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése értelmében, 
ha testület hozza a döntést, akkor név szerinti szavazással kell dönteni. A jelenléti ív 
szerint kérdezek meg mindenkit, hogy a határozati javaslatot támogatja-e? 
 
Fiskál János polgármester   igen 
Czigler Zoltán alpolgármester  igen 
Fiskál József képviselő   igen 
Majer Ferenc képviselő   igen 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal támogatta a határozati 
javaslatot és a bíráló bizottság javaslatával egyezően hozta meg döntését. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem 
volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2013. (VIII. 30.) határozata 

 
Az „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 

közbeszerzési eljárásának eredményéről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés az 
„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt közbeszerzési 
eljárásának eredményéről című napirend előterjesztését és a következő döntést 
hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, „Eplényi temető és 

ravatalozó felújítása, bővítése” tárgyú építési beruházás kivitelezésére, a Kbt. 
122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli ajánlattételi felhívására benyújtott 
ajánlatok bontását és értékelését követően, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a 
beérkezett mindkét ajánlatot érvényesnek, az eljárást pedig eredményesnek 
nyilvánítja.  
 

2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, a legalacsonyabb ajánlat 
alapján az „Ati-Bau 8414 Kft.” (8414 Olaszfalu, Vörösmarty u. 8.) ajánlattevőt 
19 243 279,- Ft +áfa ajánlati árral. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, 

az „Ati-Bau 8414” Kft-vel az előterjesztés 2. melléklete szerinti vállalkozási 
szerződést megkösse. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására, a legalacsonyabb ajánlattevővel, a KATARCH Bt-vel 
(Péczi János műszaki ellenőr 8420 Zirc, Kálvária u. 17.) a megállapodást 
225 000,- Ft + áfa összeggel megkösse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. és 4. pontokban: 2013. szeptember 10. 
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2. 
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  
 
 

Fiskál János polgármester: 
 

A napirend ugyancsak ehhez a beruházáshoz kapcsolódik, mégpedig a beruházás 
hitelfelvételéhez. A mindkét határozat esetében azok 3. pontját kellett pontosítani. 
Kettő határozatot fogunk hozni. Az első az éven túli hitelhez kapcsolódik, kérem, 
szavazzunk. 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem 
volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
 

Eplényi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
82/2013. (VIII. 30.) 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.” 
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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 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A másik határozati javaslat pedig az éven belüli támogatás megelőlegező hitel 
felvételéhez kapcsolódik. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem 
volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 
 

Eplényi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
83/2013. (VIII. 30.) 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.” 
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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 
 
 
3. Az Eplény, Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítése 
       Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztésben részletesen összefoglaltam, hogy az első meghirdetés 
eredménytelen volt. Ezért némi pontosítással javasolom a meghirdetést közzé tenni, 
mivel ez az ingatlan az önkormányzat szempontjából fontos. A hirdetményben 
határidő nincs meghatározva, a lejárat időpontja az, amikor elkel az ingatlan. Áron 
alul ne értékesítsük az ingatlant. 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
A községen belül lesz csak meghirdetve? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Igen és a honlapon lesz közzétéve, de bárki megveheti, akár az Európai Unión 
belülről is. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2013. (VIII. 30.) határozata 

 
Az Eplény, Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplény, 
Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítése” című napirend előterjesztését 
és a következő döntést hozta: 
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1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 79/2013. (VIII. 01.) 
számú határozata alapján, az Eplény, Veszprémi utca 33/A. (Eplény 11 hrsz.) 
alatt található 72 m2 térmértékű, kivett, Tűzoltóság megnevezésű ingatlan 
értékesítésre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 

2. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az 1. pontban szereplő üzleti vagyont – 
mivel az önkormányzati célú feladatellátás és hasznosítás szempontjából 
továbbra is felesleges – nyilvános pályázat útján értékesíti 732 000,- Ft áron. 
 

3. A képviselő-testület az Övr. 6. § (8) bekezdésének megfelelő új pályázati 
felhívást az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívást 
az Övr. 6. § (9) bekezdésnek megfelelően, a helyben szokásos módon közzé 
tegye. 
 

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről, a 
vételi ajánlat beérkezését követően, a soron következő képviselő-testületi 
ülésen, számoljon be. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: 2013. augusztus 30. 
 5. pontban: vételi ajánlat beérkezését követő képviselő-testületi ülés 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17,37 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      Dr. Mohos Gábor 
polgármester                  jegyző 

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
Lőczi Árpád 
csoportvezető 


