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

1. 81/2015. (XI. 25.) határozat a Nordica Skiarenával kötött albérleti 
szerződés felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Nordica 
Skiarenával kötött albérleti szerződés felülvizsgálata” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
Nordica Skiarena Kft. (a továbbiakban: Skiarena Kft.) az egymás között 
létrejött – többször módosított – albérleti szerződésben foglaltaknak nem tett 
eleget, így különösen a bérleti díjakat határidőben, de még a felszólításokra 
sem utalta át az önkormányzat számlájára, és ezzel a súlyos szerződésszegést 
megvalósította. 
 

2. A képviselő-testület az önkormányzat üzleti érdekeire – és a 2015/16-os 
síszezon közelségére is – tekintettel, az albérleti szerződésben foglaltaknak a 
jövőbeni betartására, tárgyalásos úton történő rendezést kezdeményez. 
 

3. A képviselő-testület a megegyezés lehetőségének alapfeltételeként határozza 
meg azt, hogy a 187680197047 ügyszám alatt kibocsátott fizetési 
meghagyással követelt összeget a Skiarena Kft. 2015. december 10-ig 
kiegyenlíti, majd a még fennálló lejárt követeléseknek, valamint a 2016-ban 
esedékes első bérleti díj részlet átutalásának – az önkormányzat likviditására 
és kötelezettségeire figyelemmel, a polgármesterrel egyeztetett ütemezésben, 
a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 2016. február 28-ig, 
eleget tesz. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást folytasson 
Skiarena Kft.-vel az albérleti szerződés módosítására, garanciális elemekkel 
történő kiegészítésére, annak jövőbeni betartása érdekében és azt terjessze a 
képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
 

5. A képviselő-testület a jelen határozatban foglaltak végrehajtásának 
ismeretében, a 2016. márciusi ülésén dönt az albérleti szerződés 
fenntarthatóságáról vagy annak esetleges felmondásáról, ezért utasítja a 
polgármestert, hogy az ülésre az előterjesztést készítse el. 
 

6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Skiarena Kft. ügyvezetőjét 
a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa a döntésről. 
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7. A képviselő-testület a jelen döntést és az ahhoz kapcsolódó előterjesztésnek – 
az üzleti érdeksérelem elkerülése miatti – titkosítását, a 2016. márciusi rendes 
ülését követő naptól, feloldja. 
 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: folyamatos 
            3-5. pontban: folyamatos a 2016. márciusi képviselő-testületi ülésig 
           4-5. pontban: 2016. márciusi képviselő-testületi ülés időpontja 
             7. pontban: 2016. márciusi képviselő-testületi ülést követő naptól 
 
- Az ezzel kapcsolatos előterjesztés szerepel a képviselő-testület 2016. március 23-i 
ülésének napirendjei között.    

 
 

2. 84/2015. (XII. 16.) 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, naptári éven belüli lejáratú rulírozó jellegű likvid 
hitelt vesz fel igény esetén 2016. február 1. – 2016. szeptember 30-i 
időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje szükség szerint 2016. december 
20-ig meghosszabbítható azzal a feltétellel, hogy a hitelkeret összege nem 
haladhatja meg a 2016. december havi nettófinanszírozás, a december havi 
iparűzési adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decemberben 
beérkező bértámogatás várható együttes összegét. 

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 
az általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, valamint a helyi 
adóbevételek és az átengedett gépjárműadó bevétel esetében - az 
önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabály szerint megillető részére - és 
a Start munkaprogram december havi bértámogatásából származó bevételeit.  

4. 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 és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás 
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a fizetési számlájára 
átvezesse. 
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5. 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. Az önkormányzat 
tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 
önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére 
fordítja. 

6. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel 
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a felhatalmazáson alapuló 
beszedési megbízást aláírja. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2016. március 15. 

 

-  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (II. 24.) határozata 
módosította az önkormányzat likvid hitelfelvételéről szóló 84/2015. (XII. 16.) 
határozatot, a új határidő: 2016. június 1. 

 
 
3. 12/2016. (II. 24.) határozat az önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat 2016. 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. §-a alapján a helyi 
önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban 
kell megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott 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 határozat 1. mellékletében foglaltak alapján 
fogadja el. 

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

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2016. március 16. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:Scher Ágota irodavezető 

 
 - Az adatszolgáltatásnak a Pénzügyi Iroda eleget tett. 

 
 

4. 13/2016. (II. 24.) határozat Eplény Községi Önkormányzat 
közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók 
szerinti meghatározásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény 
Községi Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati 
funkciók szerinti meghatározásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 
ellátott közfeladatokat, szakmai alaptevékenységeket – a határozat 1. 
mellékletében meghatározottak szerinti – kormányzati funkciókba sorolja be. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatósága részére. 

3.  Ez a határozat 2016. február 27. napján lép hatályba. 
 

Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2016. március 4. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 

 
 - A határozatot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának 
megküldtük. 

 
5. 15/2016. (II. 24.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda alapító 
okiratának a módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának a módosítása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda alapító okiratát módosító okiratot – a jelen határozat 1. mellékletében 
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szereplő tartalommal – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot – a határozat 2. mellékletében szereplő tartalommal – jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda alapító okiratát módosító okiratot és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és az azokat jóváhagyó képviselő-testületi 
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatósága részére. 

 
Felelős:  2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. február 29. 
         
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 - A 2. pont szerinti iratokat a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatóságának megküldtük. 

 
 

6. 16/2016. (II. 24.) határozat Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet és szabályozási terv 
módosításának kezdeményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet és 
szabályozási terv módosításának kezdeményezése” című napirend előterjesztését és 
a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Eplény Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását az alábbiakban: 

a) az önkormányzat állattartásra vonatkozó rendeletalkotási joga 
megszűnt, ezért az erre vonatkozó következő rendelkezéseket javítani, 
módosítani, illetve hatályon kívül kell helyezni (a 5. § (4) bekezdés a) 
pont, 9. § (6) bekezdés, 11. § (6) bekezdés, 13. § (10) bekezdés és a 
35. § (4) bekezdés); 

b) a HÉSZ gazdasági területekre vonatkozó 13 §. (6) bekezdésének 
összhangjára való tekintettel, az ipari gazdasági övezetben az 
állattartásra alkalmas építmények elhelyezését meg kell tiltani; 

c) a Falusias lakóterület címszó alatt a 9. § (5) bekezdés második 
mondatát törölni szükséges, mert a beépíthető legkisebb 
teleknagyságok a falusias lakóövezetnél meghatározásra kerültek, a 
felsőhatár előírása viszont nem indokolt, ennek megfelelően a 2. § (1) 
bekezdés c) pontjában a legnagyobb telekméret is törlendő; 

d) a HÉSZ 1. § (1) b) pont a szabályozási tervre való hivatkozást elírás 
miatt SZ-1M-ről SZ-1-re kell javítani; 

e) a jogszabályváltozásokra, valamint a konkrét jogszabályi hivatkozások 
kiküszöbölésére tekintettel, módosítani szükséges a következőket: 30. § 
(1) bekezdés, 31. § (8) bekezdés, 32. § (10) bekezdés, 35. § (1), (4) és 
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(6) bekezdés, 36. § (2) és (4) bekezdés, 37. § (2), (7) és a (11) 
bekezdés, 38. § (2) és (6) bekezdés, 40. §, 43. § (1)-(2) bekezdés, 
valamint a 44. § (2) bekezdés. 

 A módosítani tervezett részek, a határozat 1. mellékletét képező egységes 
 szerkezetű HÉSZ-ben, kiemeléssel is megjelölésre kerültek. 
 

2. A képviselő-testület a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b.) bízza 
meg a HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével 90 000,- 
Ft + áfa – egyeztető eljárás szükségessége estén további 30 000,- Ft + áfa – 
ajánlati áron és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre 
vonatkozó, a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, a megállapodást 
megkösse. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően, az 
egyszerűsített eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket és 
nyilatkozatokat megtegye. 
 

4. A képviselő-testület a 2. pontban meghatározott költségek fedezetét a 2016. 
évi költségvetésében a „Város és községgazdálkodási feladatok” dologi 
költségei terhére biztosítja. 
  

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: azonnal 
       3. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig 
   4. pontban: folyamatosan az eljárás lezárásig 

 

 - A HÉSZ módosításának dokumentációját a TÉR-SZER Kft. elkészített és azt 
hatósági véleményezésre március 9-én megküldtem, továbbá a partnerek részére 
közzé tettem. A vélemények beérkezése folyamatban van, e héten jár le a 
véleményadási határidő. 
 

 
9. 17/2016. (II. 24.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási megállapodásának módosításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása ” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást 
módosító megállapodás aláírására. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a testület döntéséről. 
    
Határidő:  2. pontot érintően: 2016. március 4. 
                   3. pontot érintően: azonnal 
  
Felelős:       2. pont tekintetében Fiskál János polgármester, 
                   3. pont tekintetében dr. Mohos Gábor jegyző 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 - A Társulás Társulási Tanácsának elnökét a határozati kivonat megküldésével 
tájékoztattuk. 

 
10. 18/2016. (II. 24.) határozat  a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához történő 
hozzájárulásról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához, amely a határozat 1. 
mellékletét képezi. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 

   
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
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- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét a határozati 
kivonat megküldésével tájékoztattuk. 

 
 

9. 19/2016. (II. 24.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
megállapodásának módosításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 
módosításának támogatása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a képviselő-testület döntéséről. 
 
    
Határidő:  2. pontot érintően: 2016. március 4. 
                   3. pontot érintően: azonnal 
  
Felelős:       2. pont tekintetében Fiskál János polgármester, 
                   3. pont tekintetében dr. Mohos Gábor jegyző 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
  
- A Társulás Társulási Tanácsának elnökét a határozati kivonat megküldésével 
tájékoztattuk. 
 

 
10. 20/2016. (II. 24.) határozata Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításához, mely a határozat 1. mellékletét képezi.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 

          
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
  - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét a határozati 
kivonat megküldésével tájékoztattuk. 

 
 

11. 21/2016. (II. 24.) határozata az Eplény 502/15 hrsz-ú ingatlan 
vagyonátruházásához kapcsolódó kérelem támogatásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Az Eplény 502/15 
hrsz-ú ingatlan vagyonátruházásához kapcsolódó kérelem támogatása” című 
előterjesztést és a következő döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Matula Beáta (8413 Eplény, 

Veszprémi utca 3.) kérelmére, – az önkormányzat által nyújtott 792 549 Ft, 
azaz Hétszázkilencvenkettőezer-ötszáznegyvenkilenc forint kedvezmény 
mértékére vonatkozó jelzálog bejegyzéshez szükséges megállapodás aláírását 
követően – hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező kizárólagos tulajdonát képező 
Eplény 502/15 hrsz-ú; 823 m2 térmértékű; „beépítetlen terület” megnevezésű; 
természetben 8413 Eplény, Kiserdő utca 27. szám alatt található; családi ház 
építésére alkalmas ingatlan tulajdonjogát átruházza a testvére Matula Péter, 
valamint annak élettársa Horváth Anna 8413 Eplény, Veszprémi utca 3. szám 
alatti lakosok részére. 
 

2. A képviselő-testület, az 1. pontban szereplő vagyonátruházáshoz való 
hozzájárulás előfeltételeként szolgáló jelzálogjognak az ingatlan-
nyilvántartásban való bejegyzésével egyidejűleg, hozzájárul az ingatlan-
nyilvántartásban 30109/2/2013. számmal, a tulajdoni lap III/6. és III/7. alatt, 
az önkormányzat javára bejegyzett visszavásárlási jog és annak biztosítására 
szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt, a 
határozat kivonat megküldésével, tájékoztassa. 
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4. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
jelzálogszerződés aláírja, majd az ingatlan vagyonátruházási szerződés 
létrejöttét követően, a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezetéséhez esetlegesen szükséges további nyilatkozatot megtegye. 
 

5. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a beépítési 
kötelezettség teljesítését követően, az 1. pontban szereplő kedvezmény 
mértékére bejegyzett jelzálog törléséhez a nyilatkozatot – a tulajdonosok 
részére – kiadja. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: jelzálog szerződés aláírását követően azonnal 
            2. pontban: jelzálog bejegyzést követően azonnal 
            3. pontban: 2016. február 29. 
            4. pontban: vagyonátruházási szerződés létrejöttét követően azonnal 
            5. pontban: a beépítési kötelezettség teljesítését követően azonnal 
 
 - A kérelmezőt, a határozat kivonat megküldésével, tájékoztattam, a szerződések 
ügyvédi előkészítése folyamatban van. 

 
 

12. 23/2016. (II. 24.) határozata a Központi Orvosi Ügyeleti 
feladatellátáshoz nyújtott működtetési hozzájárulásról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény 
Községi Önkormányzat Központi Orvosi Ügyeleti feladatellátáshoz nyújtott 
működtetési hozzájárulásról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat támogatja, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: VMJV Önkormányzat), a 8200 Veszprém, 
Kórház utca 1. szám alatti alapellátási Központi Orvosi Ügyeleti ellátást további 
három évre, a közbeszerzési eljárás során nyertes külső szolgáltatóval 
biztosítsa, és a feladat-ellátási/átvállalási szerződést megkösse. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes kötelezettség 
vállalás keretében vállalja, hogy a VMJV Önkormányzatával 2014. április 30-án 
létrejött, jelenleg is érvényben lévő megállapodásuk 3-4. pontjai alapján 
meghatározott működtetési hozzájárulási összeget három évig - 2016. 
május 1-jétől 2019. április 30-ig terjedő szolgáltatási időszakra - 
tovább folyósítja VMJV Önkormányzata számlájára, a jelen határozat 
mellékleteként csatolt megállapodásban foglaltak szerint. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntése 

megküldésével tájékoztassa VMJV Önkormányzat polgármesterét. 
 
Felelős: 3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2016. február 29. 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét a határozati 
kivonat megküldésével tájékoztattuk. 

 
 

13. 24/2016. (II. 24.) határozata a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 
parancsnokának a 832/008-16E/K/14. számú tájékoztatója 
megtárgyalásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Zirci 
Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-16E/K/14. számú 
tájékoztatója megtárgyalása” című előterjesztést és a következő döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati 
Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-16E/K/14. számú levelében 
tájékoztatásul közöltekkel, miszerint a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgató 57/2015. számú intézkedése kapcsán, az egyébként veszprémi 
járáshoz tartozó Eplény település, 2016. január 1-től, a Zirci Önkormányzati 
Tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez tartozik, nem ért egyet. 
 

2. A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a Zirci Önkormányzati 
Tűzoltóságnak a bevethető fecskendőjárművei, köztudottan és a 
katasztrófavédelem által is elismerten, koruk és technológiájuk miatt már 
régen elavultak, ezért az intézkedés a településen élők biztonságérzetét 
hátrányosan érintené – felkéri a polgármestert, hogy levélben keresse meg a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóját az intézkedése hátterének és 
körülményeinek tisztázása érdekében. 
 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jövőben sem kíván a Zirci 
Önkormányzati Tűzoltóság köztestület tagja lenni. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat 
megküldésével – tájékoztassa a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. március 18. 
            4. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 - A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát a döntésről, a határozat kivonat 

megküldésével, tájékoztattam. 
 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóját pedig levélben megkerestem, 

válasz egyelőre még nem érkezett. 
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14. 25/2016. (II. 24.) határozata a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 
eszközbeszerzésre vonatkozó megkereséséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Zirci 
Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésre vonatkozó megkeresésének a 
megtárgyalása” című előterjesztést és a következő döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Zirci Önkormányzati 

Tűzoltóság tervezett eszközfejlesztése részletesebb körülményeinek ismerete 
hiányában, de az önkormányzati tűzoltóság tevékenységét és törekvését 
támogatva, mint a szomszédos veszprémi járáshoz tartozó települési 
önkormányzat, – a gépjárműfecskendő beszerzéséhez 50 000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a 2016. évi költségvetési általános tartaléka 
terhére. 
 

2. A képviselő-testület a támogatás átutalását a tényleges eszközbeszerzés 
(gépjárműfecskendő) konkretizálást követően engedélyezi. A képviselő-
testület addig a támogatást céltartalékként kezeli, amely a Zirci Önkéntes 
Tűzoltóság felé ígérvényként szolgál. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat 
megküldésével – tájékoztassa a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. és 2. pontban: 2016. december 31-ig 
            3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 

- A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát a döntésről, a határozat kivonat 
 megküldésével, tájékoztattam. 

 
15. 28/2016. (III. 09.) határozata a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésről 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35700/3159-7/2016. ált. számú kijelölő határozata alapján 

Eplény településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 

begyűjtésének ellátására közérdekű szolgáltatóként kijelölt Kis-Jakab Dezsővel 

kötendő, a határozat 1. mellékletét képező közszolgáltatási szerződést 

jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 2. pontban: 2016. március 11. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Zoltán irodavezető 
 
 - A közszolgáltatási szerződés elkészült, az aláírása a Kis-Jakab Dezsővel 
szolgáltatóval folyamatban van. 

 
 

16. 30/2016. (III. 09.) határozata rendkívüli települési támogatással 
kapcsolatos felbbezés elutasításáról zárt ülésen 
 

A képviselő-testület e határozatával Pénzes Gyuláné 8413 Eplény, Buzavirág u. 39. 
szám alatti lakos rendkívüli települési támogatási kérelmét elutasító polgármesteri 
határozattal szemben benyújtott fellebbezését utasította el. 
 
 - A határozatot az érintettnek megküldtük, aki azt át is vette. 

 
 

Eplény, 2016. március 21. 
 

 
  Fiskál János 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 - 15 - 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2016. (III. 23.) határozata 

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 84/2015. (XII. 16.), a 
12/2016. (II. 24.), a 13/2016. (II. 24.), a 15/2016. (II. 24.), a 16/2016. (II. 24.), a 
17/2016. (II. 24.), a 18/2016. (II. 24.), a 19/2016. (II. 24.), a 20/2016. (II. 24.), a 
21/2016. (II. 24.), a 23/2016. (II. 24.), a 24/2016. (II. 24.), a 25/2016. (II. 24.), a 
28/2016. (III. 9.) és a 30/2016. (III. 9.) számú képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
A 81/2015. (XI. 25.) határozat végrehajtásával kapcsolatos előterjesztés szerepel a 
napirendek között. 
 
 
Eplény, 2016. március 23. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


