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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/36/1/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
január 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény IKSZT-terem 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Fiskál József képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor  jegyző megbízásából 
                                Lőczi Árpád                     csoportvezető 
 Matula Mihály  Eplény SE elnöke 

Magyar János  Fortuna Színjátszó Egyesület vezetője 
Tarné Jámbor Anita  könyvtáros és IKSZT munkatárs 
Pisztel Miklós  Eplényi Komédiás Egylet vezetője 

 
            

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő van jelen, az ülés tehát határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (I. 27.) határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015. (III. 25.), a 85/2015. 
(XII. 16.), a 87/2015. (XII. 16.), a 88/2015. (XII. 16.) határozat 3. pontja, a 89/2015. 
(XII. 16.) határozat 3. pontja, a 90/2015. (XII. 16.) határozat 3. pontja, és a 91/2015. 
(XII. 16.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 

 

 

Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016. (I. 27.) határozata 

 
a 2016. január 27-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 
NAPIRENDEK: 
 
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

2. A helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

3. Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó 
gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

4. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről, és a 
2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok számáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

5. A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

6. Beszámoló Eplény SE 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester                                         
     Matula Mihály SE elnök 
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7. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester      
     Magyar János egyesület elnöke 

8. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2015. évi 
tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester      
     Dreissiger Gáborné, a kuratórium elnöke 

9. Beszámoló az IKSZT működésének 2015. évi tapasztalatairól 
Előadó: Fiskál János polgármester      
     Tarné Jámbor Anita könyvtáros és IKSZT munkatárs 

10. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester      
     Pisztel Miklós vezető 

11.  Egyebek 
 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 ( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

2. A helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

3. Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó 
gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó 

gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

4. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről, és a 
2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok számáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kértem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (I. 27.) határozata 

 
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda  
nyitvatartási rendjéről és a 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok 

számáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda nyitvatartási rendjéről és a 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok 
számáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő óvoda nyitvatartási 
rendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza. 

 
2. Az óvoda 2016. július 4-től 2016. augusztus 5-ig tart zárva. 
 
3. Az óvodában egy csoport indítható.  

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról – 

a határozat megküldésével – tájékoztassa a 2016/2017-es nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számáról és a nyitvatartási rendről az intézmény 
vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának 
közzétételéről a helyben szokásos módon. 

 
Felelős:  4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: 2016. február 12. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 

5. A) Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadságának 
igénybevételéről 
B) A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (I. 27.) határozata 

 
a polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztató 
tudomásul vételéről és a 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású 

polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi, a 2016. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
- 2016. június 06-tól június 10-ig (5 munkanap), 
- 2016. július 04-től július 15-ig (10 munkanap), 
- 2016. augusztus 22-től augusztus 26-ig (5 munkanap),  
- 2016. szeptember 12-től szeptember 16-ig (5 munkanap), 
- 2016. október 10-től október 14-ig (5 munkanap), 
- 2016. november 07-től november 11-ig (5 munkanap) 
- 2016. december 27-től december 31-ig (4 munkanap). 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről foglaltakról – a 
határozat megküldésével – Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Önkormányzati Irodájának Személyzeti Csoportját tájékoztassa. 

Felelős:    Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. február 1. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 

6. Beszámoló Eplény SE 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester      
     Matula Mihály SE elnök 

 
Matula Mihály SE elnök: 
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Kiegészítésként elmondom, hogy az Ulbrich Kft. ismét támogatta az egyesületet 80 
000 Ft-tal, melyet faházvásárlásra fordítottunk. Ez az összeg nem jelenik meg a 
költségvetésünkben, mivel az Ulbrich Kft. a saját részére kért számlát. 
  
Fiskál János polgármester: 
 
Hozzáteszem, hogy az egyesület pénzügyileg jobb helyzetbe került a korábbi évekhez 
képest, a csapat teljesítménye is javuló tendenciát mutat.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016. (I. 27.) határozata 

 
az Eplény SE 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. 
 

7. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester      
     Magyar János egyesület elnöke 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2016. (I. 27.) határozata 

 
a Fortuna Színjátszó Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna Színjátszó Egyesület 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja.  
 

8. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2015. évi 
tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester      
     Dreissiger Gáborné, a kuratórium elnöke 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016. (I. 27.) határozata 

 
az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Gyermekekért 
Alapítvány” 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 

9. Beszámoló az IKSZT működésének 2015. évi tapasztalatairól 
Előadó: Fiskál János polgármester      
     Tarné Jámbor Anita könyvtáros és IKSZT munkatárs  
     Czigler Anita IKSZT programszervező 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016. (I. 27.) határozata 

 
az IKSZT 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér (IKSZT) 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 

10. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester      
     Pisztel Miklós, az egyesület elnöke 

 
Pisztel Miklós vezető 
 
A tájékoztatót annyival egészíteném ki, hogy idén majd több időt és energiát fogunk 
fordítani az egyesületre, szeretnénk színesíteni a palettát. 
 

11. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A könyvtárfejlesztéssel kapcsolatos pályázat eszközei a hét elején megérkeztek, 
illetve a hiányzó darabok is a napokban megjönnek. 
 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés zsákkiosztása folyamatosan zajlik, eddig a 
lakosság fele vitte haza a zsákokat.  
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17 óra 50 perckor 
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 

 


