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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/36/3/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 
üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
 
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor  jegyző megbízásából 
                                Lőczi Árpád                   csoportvezető 

 
 
            

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai 
közül 4 képviselő van jelen, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. Igazoltan 
van távol Fiskál József képviselő. 
 
Indítványt teszek a rendkívüli ülés napirendjének elfogadására a meghívóban 
foglaltaknak megfelelően.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2016. (III. 9.) határozata 

 
a 2016. március 9-i rendkívüli ülése napirendjének meghatározásáról 
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NAPIRENDEK: 
 

1.     A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása  

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 2.  Döntés az MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázaton való 

indulásról  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3.    Települési támogatási kérelmet elutasító határozattal szembeni 

fellebbezés (zárt ülés) 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása  
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2016. (III. 9.) 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 
 
 

2.  Döntés az MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázaton való 
indulásról  
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztésben a pályázat lényeges elemeit bemutattam, és egy sikeres 
pályázat esetén a tervezett beruházás 2017 vagy 2018 lehet. 
 
Majer Ferenc képviselő: 
 
A pályázati kiírás szerint nekünk kell vállalni a tereprendezést, és e felett ez egy 30 
milliós projekt, aminek a 30%-át kell sajáterőként biztosítani? Tudunk-e ekkora 
kötelezettséget vállalni, nem lenne-e jobb ezt az összeget másra költeni? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A Kiserdő utca tervezésekor, valamint a játszótér elhelyezésénél úgy alakítottuk az 
500/15 helyrajzi számú ingatlant, hogy ott egy sportpálya is kialakítható legyen. Az 
átlagos beruházási összeg az MLSZ munkatársától kapott információ alapján kb. 28-29 
millió Ft, aminek kb. 8,5 millió Ft a sajátereje.  
Ez a sajáterő a kedvezően megindult telekértékesítések miatt most úgy tűnik, hogy 
biztosítható lesz. Természetesen, ha az egyéb, a rangsorban fontosabb projektjeink 
pályázatai mind sikeresek lesznek, akkor előfordulhat, hogy ezt a beruházást mégsem 
fogjuk tudni 2017-ben vagy 2018-ban megvalósítani. Ekkor a 200 E Ft pályázati 
biztosítékot elveszíthetjük, de egy ilyen lehetőség esetén ezt a kockázatot fel kell tudni 
vállalni, mert nem biztos, hogy később lesz még hasonló pályázat. 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Esetlegesen a meglévő aszfaltos pálya műanyag borítása csökkenthetné a költségeket. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Ez azért nem lenne jó megoldás, mert az óvoda melletti aszfaltos kispályát használják 
az óvodások, valamint egyéb olyan sportolásra is, amelyre a műfüves nem alkalmas. 
Ebből már volt más településen probléma, ezért ezt a hibát nem kövessük le. 
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Majer Ferenc képviselő: 
 
Mennyi egy ilyen pálya üzemeltetési költsége? Ha jól olvastam, akkor 15 évig 
üzemeltetni is kell. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A szakszerű pályakarbantartás évente kb. 500 E Ft ha szakcéggel végeztetik, a 
fenntartás pedig nem probléma, hisz eleve hosszútávra tervez az ember egy ilyen 
létesítményt. 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Azt javasolom, hogy a pályázatot nyújtsuk be. 
 
Majer Ferenc képviselő: 
 
Így átgondolva szintén támogatom a pályázat benyújtását. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így kérem 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 
29/2016. (III. 9.) határozata 

 
az MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázaton való indulásról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az MLSZ 
Országos Pályaépítési Program pályázaton való indulásról” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az MLSZ 
Országos Pályaépítési Program keretében, az önkormányzati tulajdonú Eplény 
500/15 hrsz-ú ingatlanra, új 20x40 méteres műfüves kispálya építésére 
pályázatot kíván benyújtani oly módon, hogy a beruházások költségeiből az 
MLSZ vállalja a 70%-ot TAO forrásból, az önkormányzatnak pedig a maradék 
30%-ot kell biztosítania. 
 

2. A képviselő-testület sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a 30% sajáterőt 
előteremti és azt a 2017. évi költségvetésébe, mint önrészt beépíti, a beruházás 
megvalósítására az együttműködési megállapodást pedig az MLSZ-szel megköti. 
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3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges regisztrációt végrehajtsa, továbbá a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. 

 
4. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az MLSZ a pályázatban való 

részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek összege pályánként 200 
000 Ft. A pályázati biztosítékot az önkormányzat, a pályázata benyújtásával 
egyidejűleg, megfizeti a Magyar Labdarúgó Szövetség OTP 11707024-20485090 
bankszámlájára, amely összeg fedezetét a 2016. évi költségvetésében a „Város 
és községgazdálkodási feladatok” dologi költségei terhére biztosítja. 
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2016. április 11. a pályázat benyújtására, illetve 

folyamatosan 
  2. pontban: 30% önrész biztosítására a 2017. évi költségvetés 

elfogadása, illetve az együttműködési megállapodás megkötésére az 
MLSZ értesítést követően azonnal 

  3. pontban: folyamatosan 
  4. pontban: 2016. április 11. 
 
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17 óra 38 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 

 


