
1 

 

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

Szám: EPL/6/6/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
június 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 
üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
 
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 
      
Igazoltan távol maradt: 
   Bogár Tamás képviselő       
      

 

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai 
közül 4 képviselő van jelen, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom.  
Bogár Tamás képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt előre jelezte távolmaradását. 
A Képviselő – testület a 2015. április 29-i ülésén az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
konyhájának infrastrukturális fejlesztése és az Eplény belterületi utak felújítása című 
projekt megvalósítása érdekében pályázatok benyújtásáról döntött. 
A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága hiánypótlásra szólította fel 
az önkormányzatot a saját forrás biztosításáról szóló, összegszerűen meghatározott 
döntésének becsatolására vonatkozóan. Ezért  kerül sor a mostani rendkívüli ülésre. 
 
Indítványt teszek a meghívó szerinti napirend elfogadására. 
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Az napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 
53/2015. (VI. 9.) határozata 

 
a 2015. június 9-i rendkívüli ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 
NAPIREND: 
 

 
1. Döntés az önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásainak a 

biztosításáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2. Egyebek 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Döntés az önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásainak a 

biztosításáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Fiskál János polgármester: 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészíteni valóm nincs, két határozatot kell 
hoznunk. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

54/2015. (VI. 9.) határozata 
 

az Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális 
fejlesztéséhez szükséges saját forrás biztosításáról 
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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  
        
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
55/2015. (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. 
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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  
        
Fiskál János polgármester: 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17,35 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 


