EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/19-2/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február
20-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Fiskál József képviselő
Majer Ferenc képviselő

Jelen van továbbá:
Dr. Dénes Zsuzsanna
Fazekas Ildikó
Haizler Mihályné

irodavezető, jegyzői főtanácsadó
pénzügyi irodavezető
jegyzőkönyvvezető

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős képviselőtestület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás egészségügyi okok miatt előre
jelezte távollétét, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Napirend előtt felkérem Fiskál József VEB elnököt, hogy adjon tájékoztatást a képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről.
Fiskál József VEB. elnöke:
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő határidőben eleget tett.
Fiskál János polgármester:
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Írásban megküldtem, egyetlen dolgot kell kiemelnem. Március 4-én rendkívüli ülést kell
tartanunk a településkép védelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatban, mert
eddig kaptunk határidőt a kormányhivataltól. A véleményezési eljárás addigra pontosan
be fog fejeződni. Ezen kívül a határozatok végrehajtásra kerültek.
Kérdés, hozzászólás 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
13/2019. (II. 20.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (I. 30.), a 4/2019. (I.
30.), az 5/2019. (I. 30.), a 6/2019. (I. 30.) és a 11/2019. (I. 30.) képviselő- testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Fiskál János polgármester:
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019. (II. 20.) határozata
A 2019. február 20-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

2.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

3.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes
kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló
17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

4.

A 2019/2020-as nevelési év
meghatározása
Előadó: Fiskál János polgármester

5.

Döntés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének
megállapításáról a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Fiskál János polgármester

6.

Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása
Előadó: Fiskál János polgármester

7.

Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
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óvodai

beíratási

időpontjának

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosításához
Előadó: Fiskál János polgármester
8.

Jogi képviseletre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása
Előadó: Fiskál János polgármester

9.

Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

Fiskál János polgármester:
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 megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

Fiskál János polgármester:
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
15/2019. (II. 20.) határozata
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi
Önkormányzat 2019. 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:
Eplény Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.
§, a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját
bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó összegét az 1. mellékletében foglaltak
alapján állapítja meg és fogadja el.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet elfogadása
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Fazekas Ildikó irodavezető
Fiskál János polgármester:
Két olyan beruházást szeretnék kiemelni, melyet a tavasz folyamán – ahogy az idő
engedi – elvégzünk. Az egyik a Bánya utcai köz térkövezése. A másik pedig a közvilágítás
kiegészítése. A többi beruházás pedig azt követően kerül sorra, ahogy a költségvetési
bevételek ezt lehetővé teszik.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Az önkormányzati lakás és az autóbuszvárók felújítása nagyjából el lesz osztva az év
hátralévő részében?
Fiskál János polgármester:
Igen, a felső központi buszmegállóban belül fix rögzített padok kerülnek elhelyezésre.
Az egyik alsó buszmegállónak pedig az alsó részén van javítanivalók. Az ezekre szánt
keret egy becsült összeg, de valószínűleg nem lesz ennyire szükség.
Az önkormányzati lakás felújításánál, amit mindenképp az idei évben el kell végezni az
a vizesblokk felújítása és a vízvezeték csövet kicserélése, mert azok nagyon rossz
állapotúak. Ha a költségvetés úgy alakul, akkor a teljes átalakítás megtörténik a
terveknek megfelelően, és így egy akár bérbe is adható garzon jellegű lakással fog
rendelkezni az önkormányzat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 megalkotta a következő rendeletet:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes
kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló
17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
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 megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő
egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló
17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4.

A 2019/2020-as nevelési év
meghatározása
Előadó: Fiskál János polgármester

óvodai

beíratási

időpontjának

Fiskál János polgármester:
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-testületének
16/2019. (II. 20.) határozata
a 2019/2020-as nevelési év óvodai beíratási időpontjának
meghatározásáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2019/2020-as
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. A képviselő-testület a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beíratás
időpontját 2019. május 8-án és 15-én 800-1700 óra közötti időtartamban
határozza meg.
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2019. június 5-ig értesíti a
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz.
3. A képviselő-testület a hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
a) gondoskodjon a hirdetmény közzétételéről Eplény község honlapján és az
önkormányzat hirdetőtábláján,
b) kezdeményezze az önkormányzat fenntartásban működő óvoda
vezetőjénél a hirdetmény közzétételét az óvoda hirdetőjén.
Felelős:
Határidő:

2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő
4. pontban: Fiskál János polgármester
2. pontban: 2019. június 5.
4. pontban: 2019. március 22.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta
képviselő-testületi és társulási
referens
5.

Döntés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének
megállapításáról a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
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-testületének
17/2019. (II. 20.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapításáról
a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan
6

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapítása a 2019/2020-as nevelési évre
vonatkozóan” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a
2019/2020-as nevelési évre Eplény község közigazgatási területére kiterjedően
határozza meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy képviselő-testület döntéséről a
határozat megküldésével tájékoztassa az óvodavezetőt, továbbá gondoskodjon
az óvoda felvételi körzetének közzétételéről az önkormányzat honlapján.
Felelős:
Határidő:

2. pontban: Fiskál János polgármester
2. pontban: 2019. március 8.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta
képviselő-testületi és társulási referens
6.

Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
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-testületének
18/2019. (II. 20.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának
jóváhagyásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása” című előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a fenntartásában
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programját a határozat
1. mellékletében foglalt tartalommal.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével
tájékoztassa az Eplényi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjét.
Felelős:
2. pontban: Fiskál János polgármester
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Határidő:

2. pontban: 2019. március 5.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta
képviselő-testületi és társulási referens
7.

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
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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-testületének
19/2019. (II. 20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 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.) módosításához történő
hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás
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” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelettervezetben
foglaltakkal egyetért, a rendelet módosításához hozzájárulását adja Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.

2.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról,
a határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterét.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
8.

Jogi képviseletre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztésben Földesi-Herpai ügyvédi irodát javaslom megbízni, ők azok itt a
környéken, akik közigazgatási eljárásokban is jártasak, pereskedtek, pert nyertek, kúriát
is „megjárták” sikeresen. A megbízási szerződés fix óradíjra vonatkozik, de csak a
tényleges igénybevétel alapján kell fizetni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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-testületének
20/2019. (II. 20.) határozata
Jogi képviseletre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Jogi képviseletre
vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Földesi-Herpai Ügyvédi
Irodával (8200 Veszprém, Szabadság tér 8.) kötendő, az önkormányzat
tevékenységéhez kapcsolódó jogi feladatok és képviselet ellátására vonatkozó,
megbízási szerződést – a határozat 1. melléklete szerint – elfogadja.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási
szerződést aláírja.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
9.

Egyebek

Fiskál János polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó
Kft. (1162 Budapest, Timur utca 74.) felperesnek az Eplény Községi Önkormányzat
(8413 Eplény, Veszprémi utca 64.) alperes ellen megbízási díj iránt indított perében, a
Veszprémi Járásbíróság által 3. P. 21.388/2017/31/I. számon hozott elsőfokú ítélete és
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az ellene bejelentett felperesi fellebbezés folytán, a Veszprémi Törvényszéken 2 Pf.
21042/2018. számú másodfokú eljárásban született döntésekről:
Az elsőfokú ítélet: A Veszprémi Járásbíróság a felperes keresetét elutasította és
kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 285 750,- Ft
tőkét, ennek 2013. január 1. napjától járó kamatát és 153 911,- Ft perköltséget.
A kamat mértéke az adott félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8
százalékponttal növelt mértéke.
A másodfokú eljárásban semmilyen új bizonyíték, bizonyítási indítvány nem merült fel,
ennek ellenére, meglepő módon, teljesen ellentétes ítélet született, némiképpen
érdekes körülmények között!
A másodfokú ítélet: A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, a
viszontkeresetet elutasította és kötelezte az alperest, 15 nap alatt fizessen meg a
felperesnek 1 785 381,- (egymillió-hétszáznyolcvanötezer-háromszáznyolcvanegy) Ft
tőkét, abból 2015. június 1. napjától a kifizetésig járóan 1 503 242,- (egymillióötszázháromezer-kétszáznegyvenkettő) Ft tőke után a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresével, 282 139,- (kétszáznyolcvankétezer-százharminckilenc) Ft tőke után a
mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot és összesen 470
100,- (négyszázhetvenezer-egyszáz) Ft első- és másodfokú perköltséget.
A jogerős ítéletet egyébként iratellenesnek tartjuk, és véleményünk szerint jogsértő is,
de felülvizsgálat – a rPp. alapján, a nemrég 1 millió Ft-ról 3 millió Ft-ra felemelt
pertárgyérték alatti vagyoni követelésre tekintettel, – sajnos eljárásjogilag most kizárt.
Így nem maradt más lehetőségünk, mint egy kártérítési pert indítani, mivel a
6.352.01.01. kódszámú pályázatba beépített szolgáltatási díj ellenértékére az igényt, a
támogató döntése alapján, a záró kifizetési kérelemmel, de legkésőbb 2015. január 31ig lehetett volna benyújtani. A GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. (a
továbbiakban: Kft.) a vitatott GWC11037 és a GWC11039 számú számláit pedig egy
fiktív teljesítési időponttal (2015. május 15.) késedelmesen nyújtotta csak be.
Tekintettel arra, hogy a jogerős ítélet alapján ezt most – mivel nincs más lehetőség, –
meg kellett fizetni. Ezzel viszont az önkormányzatot, a Kft.-nek felróható okból,
számszerűsíthető vagyoni kár érte, mert a szolgáltatási díj utáni támogatást, a Kft.
számlája benyújtásakor – a lejárt határidő miatt, – nem lehetett volna lehívni.
A kárigényünk a Ptk. alapján még nem évült el, így 1 340 768,- Ft és annak Ptk. szerinti
kamataira nyújtunk be keresetet. Azt még vizsgáljuk, hogy a perköltségnek arányos
részét is követelhetjük-e, mivel erre a perre nyilvánvalóan nem került volna sor, ha az
időben benyújtott számla alapján, a támogatást le lehetett volna hívni.
Az persze most már sajnos teljesen mellékes, hogy a Törvényszék az ítéletében keveri
a két pályázattal kapcsolatos tényállást és az is elkerülte a figyelmét, a Járásbírósággal
ellentétben, – pedig a dátumok önmagukért beszélnek, – hogy a két teljesítés igazolás
mindegyike a pályázatok benyújtásának csak a tényére vonatkozott. Amikor ezek
kiállításra kerültek, még azt sem lehetett tudni, hogy a pályázatok egyáltalán
megfelelnek-e a pályázati kiírásnak, lesz-e hiánypótlás stb. és egyáltalán nyertesek
lesznek.
Sajnos a TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó – szintén fiktív teljesítési időponttal
benyújtott számlán szereplő – 282 139,- Ft-tal már nem tudunk mit kezdeni, így most
az a projektmenedzseri munka, amit teljesítési igazolásokkal is bizonyítottan én
végeztem el, – és takarítottam meg anno az önkormányzatnak, – a Kft. markát üti.
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Annak még utána nézek, hogy a NAV-nál kezdeményezhető-e eljárás a Kft.-t mindkét
fiktív teljesítési dátumú, késedelmesen kiállított számlájával kapcsolatban, a számviteli
törvény és az áfa törvény megszegése miatt. Mert ha ezt egy eljárásban
megalapozottnak találja a NAV, akkor a bírsággal legalább az államot gazdagítom.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Bakonybél község és Zirc város
önkormányzata polgármesterei közös levélben kerestek meg és kezdeményezték, hogy
induljon meg egyeztetés a Bakony, mint egységes turisztikai célpont pozicionálásával
kapcsolatban, az együttműködés lehetőségeiről a térség önkormányzataival. Átruházott
hatáskörben, polgármesterként – mivel ez egyelőre semmilyen költségvetési
előirányzatot nem érint – ennek az együttműködésnek az előzetes egyeztetésére pozitív
választ fogok küldeni. Ha valamilyen konkrét dolog lesz, azt természetesen a testület
elé hozom, illetve a turisztikai egyesületünket is tájékoztatom erről a kezdeményezésről.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Eplény Községi Önkormányzat a téli
rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán tájékoztattam a téli
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási
szerződéssel nem rendelkező háztartásokban élőket a következőkről:
A költségvetési támogatás elosztásának módját és feltételeit, a helyi viszonyok
figyelembevételével, a települési önkormányzatok alakítják ki az alábbi szempontok
kötelező alkalmazásával:
- csak a 2018. október 15-éig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek a
támogatásból;
- a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási
költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli;
- az önkormányzat szerződést köt a tüzelőanyagot természetben biztosító
gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel, amelyben rögzítésre kerül, hogy az
érintett háztartásoknak legkésőbb 2019. december 15-éig biztosítja a
tüzelőanyag átvételének lehetőségét;
- a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét legkésőbb 2019. december 31éig teljesíti az önkormányzat a vállalkozó részére.
A téli rezsicsökkentés keretében – a becsült kb. 80-85 jogosult lakás közül – támogatási
igényt bejelentő azon háztartások száma, amelyek a korábbi intézkedések
következtében nem részesültek támogatásban a településen: 34 db
- ebből tűzifát igénylő háztartások száma: 25 db
- ebből propán-bután palackos gázt igénylő háztartások száma: 8 db
- ebből tartályos gázt igénylő háztartások száma: 1 db
A fentiekre tekintettel az önkormányzat számlájára 34 x 12 000 Ft = 408 000 Ft
támogatás került átutalásra.
Tűzifát igénylők esetében két megoldási lehetőséggel számoltunk. Az egyik, hogy
méterfában, a másik pedig hogy konyhakész, aprított fában biztosítjuk a 12 000 Ft-nak
megfelelően a tűzifát az igénylő számára, a gazdálkodó szervezetnél történő átvétellel.
Sajnos azonban a Verga Zrt. – jogszabályi háttérre hivatkozva, – nem tud olyan
szerződést kötni, hogy pl. az állampolgár megveszi a téli tüzelőjét (pl. 10 m3-t)
méterfában és ebből a 12 000 Ft-ot az önkormányzat fizeti meg, míg az azon felüli részt
pedig az állampolgár. Az önkormányzat nevére kiállított számlán és az állampolgár
nevére kiállított számlán lévő fát, elmondásuk szerint, nem adhatják ki az erdőről egy
autón történő szállítással.
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Így nem maradt más lehetőség, mint valamelyik környékbeli fakereskedővel szerződést
kötni 300 000 Ft (25 db háztartás x 12 000 Ft/háztartás) értékben aprított fára, amelyet
egy helyre, a központban, leöntetünk és onnan egy becsült térfogatméréssel (kaloda)
kiosztjuk az igénylőknek. Azt egyelőre még senki sem tudta vállalni, hogy saját
telephelyén, pontosan 12 000 Ft értékben fát szolgáltasson az igénylőknek, mivel
nincsen a telephelyen mázsa.
A 8 db propán-bután palackos gázt igénylő háztartások esetében valamivel talán
egyszerűbb és egzaktabb lesz a támogatás igénybevétele. Itt is volt több ajánlat, olyan
is ahol pontosan 12 000 Ft-ért biztosítottak volna 3 db gázpalackot, de mint kiderült a
töltősúly csak 9 kg lett volna a 11,5 kg helyett. Ez a megoldás viszont 1 kg gázra vetítve
drágább lett volna, mint a normál palackcsere, szállítási díjjal együtt.
Az 1 db tartályos gázigénylő esetében az önkormányzat az állampolgár által eddig is
igénybevett szállítójával fogja a szerződést megkötni, itt más lehetőség gyakorlatilag
nincs is.
Sajnos azoknak a politikusok, akik ezt „agyrémet” kitalálták fogalmuk sincsen, hogy
milyen értelmetlen kalamajkát és többletmunkát okoztak. A tisztességes az lett volna,
mint pl. Bakonybélben, Csehbányán, Pénzesgyőrben stb., ahol ugyanezt a mértékű
12 000 Ft-os téli rezsicsökkentést – a 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat alapján,
diszkriminatív módon, – készpénzben fizethették ki az önkormányzatok, külön igénylés
nélkül, minden(!) háztartásnak.
Az eddig ráfordított élőmunka ára már lassan többe kerül, mint az összesen nyújtott
támogatás, s még hol van a vége!
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 18 óra 08 perckor
bezárta.
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
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó
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