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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/36/2/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
február 24-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
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 
 Horváthné Csere Anikó csoportvezető 

 
            

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit, külön köszöntöm Horváthné Csere Anikót a Pénzügyi 
Iroda csoportvezetőjét. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai közül 5 
képviselő van jelen, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
Átadom a szót Fiskál József VEB. Elnöknek, hogy adjon tájékoztatást a képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről. 
 
Fiskál József képviselő, a VEB elnöke: 
 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének valamennyi képviselő és a polgármester is 
eleget tett, tehát gyakorolhatják a képviselői tevékenységüket. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
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 

9/2016. (II. 24.) határozata 
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a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2015. (X. 28.), a 3/2016. 
(I. 27.) és a 4/2016. (I. 27.) 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 
10/2016. (II. 24.) határozata 

 
a 2016. február 24-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 
NAPIRENDEK: 
 

1.     Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi 
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendeletének a módosítása  

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
2.  

A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

B) Döntés az önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 84/2015. 
(XII. 16.) határozat módosításáról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3.  

A) Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

B) Döntés Eplény Községi Önkormányzat közfeladatainak, szakmai 
alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti 
meghatározásáról  
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4.    A 2016/2017-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának 
meghatározása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
5.     Eplényi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának a módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
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6.     Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
7.     A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása 

módosításának támogatása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
8.     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 

 
9.    A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 
módosításának támogatása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
10.     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 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
11.    Az Eplény 502/15 hrsz-ú ingatlan vagyonátruházásához kapcsolódó 

kérelem támogatása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
12.    Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzata 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
13.    Döntés Eplény Községi Önkormányzat Központi Orvosi Ügyeleti 

feladatellátáshoz nyújtott működtetési hozzájárulásról 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
14.  

A) Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-
16E/K/14. számú tájékoztatója megtárgyalása 

B)  Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésre vonatkozó 
megkeresésének a megtárgyalása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
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15.     A Gazdasági Program végrehajtásához és a pályázatok 

benyújtásához kapcsolódó tervezési eljárások indítása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
16.    Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

2015/16. tanév I. félévi tájékoztatója 
 Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató 
 

17.  Egyebek 
 
 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

18.     Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi 
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendeletének a módosítása  

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
  
Az írásos előterjesztés kiküldésre került, kiegészíteni valóm nincs. 
 
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 
4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

 
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 ( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

2. 
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
B) Döntés az önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 84/2015. 

(XII. 16.) határozat módosításáról 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester:  
 
Az írásos előterjesztés itt is kiküldésre került. A beruházásokat illetően a 2016. évi 
pályázatok mind bekerültek a költségvetésbe. A beépített hitel mértéke olyan, hogy 
ebben a formában nem lesz szükség az előzetes kormány-hozzájárulás megkérésére. 
Egyéb kiegészíteni valóm nincs, a költségvetés tartalmaz minden olyat, ami a 
gazdasági programban is szerepel. Remény is van arra, hogy sikeres pályázatokkal a 
programok megvalósítására is lehetőségünk lesz. A költségvetés továbbra is 
tartalmazza a különböző civil szervezetek támogatását, a korábbiakhoz képest hátrány 
senkit nem ér. 
Az előterjesztés több határozatot is tartalmaz. Először a likvid hitel felvételéről szóló 
határozat módosításáról szavazzunk. 
  
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 
11/2016. (II. 24.) határozata 

 
az önkormányzat likvid hitelfelvételéről szóló 
84/2015. (XII. 16.) határozat módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 84/2015. (XII. 16.) határozat 
módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat likvid hitel 
felvételéről szóló 84/2015. (XII. 16.) határozatának 1. pontját a következők szerint 
módosítja: 
 

„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. június 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.” 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2016. június 1. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

Fiskál János polgármester: 
 
A következő határozati javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szól. 
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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 
12/2016. (II. 24.) határozata 

 
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 
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 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Most pedig szavazzunk a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásáról. 
 
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 
5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 
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a 2016. évi költségvetésről 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

3. 
A) Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

B) Döntés Eplény Községi Önkormányzat közfeladatainak, szakmai 
alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti 
meghatározásáról  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztés pontosításra szorult. Igyekeztünk a korábbi szakfeladatoknak 
megfelelő kormányzati funkciót találni. Vannak olyan funkciók, amiket nem látunk el, 
de ha mégis szükséges, akkor ne kelljen módosítani a határozatot. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy először a rendelet módosításáról 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 
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

 
az Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2016. (II. 24.) határozata 

 
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: 
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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 

 
4. A 2016/2017-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának 

meghatározása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
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 
14/2016. (II. 24.) határozata 

 
a 2016/2017-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának 

meghatározásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A 2016/2017-es 
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2016. május 4-én és 5-én 800 – 1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 

 
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi, 

átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2016. május 27-ig értesíti a szülőket. A 
döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati 
kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert: gondoskodjon arról, hogy Eplény 

község honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésével 
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a hirdetmény jelenjen meg az óvodai beiratkozás rendjéről, a felvételről szóló 
döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről.  

 
 
Felelős:   2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő  
  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2016. május 27. 
    3. pontban: 2016. március 25. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 

5. Eplényi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának a módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 

Fiskál János polgármester: 
 
A szavazás előtt pontosítást kell tennem. A szakfeladatok között az óvodai intézményi 
étkeztetés szakfeladat módosult 096015-re gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben elnevezéssel. A 096025 pedig a munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben. Ez így eredeti előterjesztés lenne. 
  
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 
15/2016. (II. 24.) határozata 

 
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 
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. 
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Felelős:   2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. február 29. 
         
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
 

6. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester      

  
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztésben részletesen kifejtésre került a módosítás 
kezdeményezésének oka, a főépítészi irodával az előzetes egyeztetés megtörtént. 
 
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 
16/2016. (II. 24.) határozata 

 
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; 
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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 
(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 

 

7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása 
módosításának támogatása 
Előadó: Fiskál János polgármester      

 
Fiskál János polgármester: 
 
A kormányzati funkciók változása miatt van erre a módosításra szükség. 
 
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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2016. (II. 24.) határozata 

 
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. 

 
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 
 
 

8. 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: 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fogadja el a rendeletet, 
de előzetesen szükséges valamennyi társulási tag hozzájárulása. A változás nem érinti 
az ellátottakat. 
 
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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016. (II. 24.) határozata 
 

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 
 
 

9. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása módosításának 
támogatása 
Előadó: Fiskál János polgármester      
      

Fiskál János polgármester: 
 
Ez is a kormányzati funkciók változásához kapcsolódó módosítás. 
 
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 
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19/2016. (II. 24.) határozata 
 

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 
 
 

10. 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 
Előadó: Fiskál János polgármester      
     

Fiskál János polgármester: 
 
Itt is a rendelet módosításához való hozzájárulásról van szó, az indokokat az 
előterjesztés részletesen tartalmazza. 
 
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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2016. (II. 24.) határozata 

 

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 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: 
 
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 
 

11. Az Eplény 502/15 hrsz-ú ingatlan vagyonátruházásához kapcsolódó 
kérelem támogatása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
A tulajdonos kérelmére történik, amely csatolva van. Az indokok az előterjesztésben 
részletesen kifejtésre kerültek. 
 
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 
21/2016. (II. 24.) határozata 
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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. 

 
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 
 
 

12. Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzata 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
Technikai jellegű változtatásról van szó. Lehet, hogy majd lesznek kisebb változtatások 
az Erzsébet utalvány miatt, ami egyelőre úgy ismert, hogy uniós szabályokat sért. 
 
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 
22/2016. (II. 24.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Cafetéria szabályzata” című előterjesztést és a következő döntést 
hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a határozat 1. melléklet 

szerinti tartalommal – a választható béren kívüli juttatásokra vonatkozó 
Cafetéria szabályzatát elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület döntése alapján a polgármesternek járó cafetéria-juttatás 
éves összege bruttó 200 000,- Ft, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő 
közterheket is. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Cafetéria szabályzatban 
foglaltak végrehajtására az intézkedéseket, a munkavállalók felé, tegye meg. 

 

4. A képviselő-testület a 102/2014. (XII. 17.) határozatával elfogadott Cafetéria 
szabályzatát egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: folyamatosan 
 
 

13. Döntés Eplény Községi Önkormányzat Központi Orvosi Ügyeleti 
feladatellátáshoz nyújtott működtetési hozzájárulásról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester: 
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A előterjesztés tartalmazza, hogy új közbeszerzés kerül kiírásra. Mivel határozatlan 
idejű megállapodásunk van Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával az 
ügyelet ellátásával kapcsolatban, ezért most csak egy megerősítéséről van szó. 
 
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 
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. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 

14. 
A) Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-

16E/K/14. számú tájékoztatója megtárgyalása 
B)  Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésre vonatkozó 

megkeresésének a megtárgyalása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
Igyekeztem ezzel kapcsolatban minden körülményt alaposan összefoglalni. Több 
választási lehetőséget vázoltam fel. Az elsőként megjelölt döntési lehetőséget 
javasolom mindkét napirendnél elfogadni, de a testület dönthet másképpen is. 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Az 57/2015. számú katasztrófavédelmi főigazgatói intézkedés alapján Eplényt a Zirci 
Önkormányzati Tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez csatolták. Milyen intézkedés 
ez? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Nem tudom, sem a Magyar Közlönyben nem található, sem a katasztrófavédelem 
honlapján. Az intézkedés jogszerűsége is megkérdőjelezendő, szeretném látni, hogy 
ennek mi volt a háttere. Sajnos a zirci tűzoltóság műszaki felszereltsége nem 
nevezhető a kornak megfelelőnek. Mindig is Veszprémhez tartoztunk, a távolság 
belefér a 25 perces kiérkezési időbe. A zirci tűzoltóság felszereltsége nem nyújt kellő 
biztonságot, hogy elsődleges funkciót lásson el. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak az A.) előterjesztés határozati 
javaslatairól, először az elsőről. 
  
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 
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 
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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 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Ezzel a másik két határozati javaslatról történő szavazás okafogyottá vált. Most pedig 
szavazzunk a B.) napirend első határozati javaslatáról. 
 
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 
25/2016. (II. 24.) határozata 

 
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. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. és 2. pontban: 2016. december 31-ig 
  3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Itt is okafogyottá vált a másik határozatról történő szavazás. 
 

15. A Gazdasági Program végrehajtásához és a pályázatok 
benyújtásához kapcsolódó tervezési eljárások indítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a feladatokat. Célszerű elindítani valamennyi 
árajánlatkérést. A terveket, ahol az szükséges, szintén el kell készíteni. A közvilágítás 
bővítésének tervezését feltétlenül az elsők között kell elindítani, mivel az átfutási ideje 
hosszasabb. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 
26/2016. (II. 24.) határozata 

 
a Gazdasági Program végrehajtásához és a pályázatok benyújtásához 

kapcsolódó tervezési eljárások indításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Gazdasági 
Program végrehajtásához és a pályázatok benyújtásához kapcsolódó tervezési 
eljárások indítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy – a 

képviselő-testület 22/2015. (III. 25.) határozatával elfogadott – az Eplény 
község hosszú távú gazdasági programjának, fejlesztési tervének tervezési 
folyamatát elindítja, a már meglévő terveket felülvizsgálja, illetve 
felülvizsgáltatja, a pályázati kiírások várható ütemezésének és azok feltételeinek 
a figyelembevételével. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésében a Gazdasági Program 
végrehajtásához kapcsolódó tervek elkészítésére jóváhagyott kereten belül, a 



22 

 

szükséges tervezési ajánlatkéréseket és tervezési folyamatokat, a képviselő-
testület utólagos tájékoztatása mellett, indítsa el. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő tervezések esetében, mindenkor a legalacsonyabb 
ajánlatot tevő tervezővel a tervezői szerződést, a képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett, megkösse. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: folyamatosan 
    2. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 
    3. pontban: ajánlatkérést követően folyamatosan 
 
 

16. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2015/2016. tanév I. félévi tájékoztatója 

 Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az igazgató asszony, bár nagyon elfoglalt, most is eljött volna, de arra kértem, hogy 
inkább az év végi beszámolóra jöjjön el, ha lehet. 
Egy megjegyzésem lenne: a középiskolákból történő visszajelzés szerint az 1. és 2. 
évfolyamos gyerekek esetében az átlageredmények nem kecsegtetőek, ennél sokkal 
jobbak voltak. Négyes átlagú tanuló 9. évfolyamon szinte nincs is, 10. évfolyamtól már 
kicsit jobb a helyzet. 
Tájékoztatóról van, így erről szavazni nem kell. 
 

17. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A Veszprém Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon – az alperes 
Miniszterelnökséget vezető miniszter JHÁT-JF/171/2 (2015) és a JHÁT-JF/170/2 
(2015) számú közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó – első 
tárgyalás február 12-én volt. Éppen a mai napon jöttek meg a jegyzőkönyvek. Új 
határnapot tűzött ki a bírónő, mivel az alperes – a felhívás ellenére – nem csatolta be 
az OLAF zárójelentést és nem reagált érdemben a keresetben megfogalmazott eljárási 
jogsértésekre. Az egyébként két összekapcsolódó ügyben peregyesítést kértünk, az 
alperes képviseletében jelenlévő ügyvéddel egyetértésben, amelyet a bíróság 
végzésben már meg is tett. A bizonyítékokat, a bíróság ismételt felszólítására, 30 
napon belül kell az alperesnek becsatolni és részünkre közvetlenül megküldeni. A 
következő tárgyalás április 6-án lesz. 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet 4. § (1a) bekezdés b) pontjának megfelelően tájékoztatom a 
képviselő-testületet, hogy februárban két építési telek értékesítésére került sor: 

 500/12 hrsz Kiserdő utca 22. – vevők Csák Krisztina Katalin Zirc és Gábor 
Benjamin Gyulafirátót; 
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 500/7 hrsz Kiserdő utca 32. – vevő Nagy Zoltán Gyulafirátót,  
kettő értékesítésének az előkészítése pedig folyamatban van.  
 
Könyvtárfejlesztés eszközbeszerzési pályázati projekt megvalósult, az elszámolás 
folyamatban van. 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18 óra 15 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 

 


