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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/19-3/2019 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
március 4-én 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                        irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
Haizler Mihályné                               jegyzőkönyvvezető    

 
            

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős képviselő-
testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás egészségügyi okok miatt előre 
jelezte távollétét, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
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 
21/2019. (III. 04.) határozata  

 
A 2019. március 4-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

 
1. A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2. XVIII. Eplényi Vigasságok előkészítése 

Előadó: Fiskál János polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) 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  
6/2019. (III. 04.) önkormányzati rendelete 

  
a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés és a 9. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, 
- NMHH Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala,  
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 
- Honvédelmért felelős miniszter, 
- a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti partnerek 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. §       Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép 

védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  „(1) Az önkormányzat a helyi védelem alá tartozó területekről, valamint 
egyedi értékekről a magasabb rendű jogszabályok előírásainak megfelelő 
nyilvántartást vezet.” 

 
2. §   Az Ör. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(6) Kerítés jellemzően a telekhatáron vagy annak közvetlen közelében telken 

belüli elhelyezéssel építhető. Beépítésre nem szánt területen kerítés csak 
épületek vagy műtárgyak körül, élő sövény vagy vadvédelmi drótháló, 
dróthálóval átszőtt sövénykerítés formájában létesíthető.” 
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3. § (1)  Az Ör. 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(7) Közterületen csak az önkormányzat által meghatározott egységes 

arculatú tér- és utcabútor, valamint információs kiegészítő elemek 
helyezhetők el.” 

 (2) Az Ör. 28. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(9) Közművek (erős és gyengeáram, hírközlés, távközlés) felszín felett új 

építés esetén, a magasabb rendű jogszabályokban meghatározott 
kivételektől eltekintve, nem vezethető.” 

 
4. §   Az Ör. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „32. § Településképi véleményezési eljáráshoz a magasabb rendű 

jogszabályokban meghatározott munkarészek csatolandóak.” 
 
5. § (1) Az Ör. 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „a) a helyi településkép védelem érdekében, ha az építmény- és környezete 

műszaki, esztétikai állapota nem felel meg a településképi rendelet 
előírásainak, különösen ha:” 

 (2) Az Ör. 36. § (1) bekezdés ad) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „ad) az előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, növényzettelepítés nem 

valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt 
meg,” 

 (3) Az Ör. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(2) A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása előtt felhívást és végzést 

küld a tulajdonosnak.” 
 
6. §   Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
 
7. §   Az Ör. 7. melléklete 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „1. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építési engedélyezési eljárást 

igénylő és az egyszerű bejelentéssel megvalósítható beavatkozások kivételével, ha 
az építési tevékenységgel érintett ingatlan a településképi szempontból 
meghatározó területek lehatárolását tartalmazó térképén, illetve a szabályozási 
terven jelölt 

  a) helyi területi védelemmel illetett területen, 
  b) helyi védettségű objektum telkén vagy közvetlen szomszédságában, 
  c) Veszprémi utca és annak csomópontjai mentén, 
  d) önkormányzati tulajdonú területen helyezkedik el.” 

 
8. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 (2)  Hatályát veszti az Ör.: 

1. 1. § 10. pontja; 
2. 2. § (5) bekezdése; 
3. 3. § (2) bekezdése; 
4. 28. § (5) bekezdésből „A képviselő-testület hozzájárulását az ilyen építmény, 

műtárgy elhelyezésével kapcsolatban meg kell kérni.” szövegrész; 
5. 28. § (8) bekezdése; 
6. 36. § (1) bekezdés ab) és bc) pontja. 

 
 
 

2. XVIII. Eplényi Vigasságok előkészítése 
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Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester:  
 
Az Eplényi Vigasságok a tavalyi tematikának megfelelően került felépítésre. Az élő 
koncerten fellépő szereplőt lakosság kívánsága alapján hívjuk meg. Nyilvánvaló, olyan 
költségvetésű falunapot, mint a tavalyi nem tudunk mindig szervezni, főleg úgy, hogy 
még a tavalyira igényelt LEADER pályázati pénzt sem kaptuk meg.  
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
A délelőtt zajló játékos versenyekre már tavaly is kevesen jelentkeztek. Lehet, hogy 
ezen érdemes lenne változtatni, hogy kevesebb versenyszám legyen.  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Erre van lehetőség, redukálhatjuk a sportversenyek számát. A következő testületi ülésen 
visszatérünk erre és a javaslatok alapján majd változtatunk. 
 
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 
22/2019. (III. 04.) határozata 

 
a XVIII. Eplényi Vigasságok előkészítéséről 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVIII. Eplényi 
Vigasságok előkészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy 2019. augusztus 10-én megrendezésre kerülő XVIII. Eplényi Vigasságok 
nyitott falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2019. évi 
költségvetésről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati rendeletben biztosítja. 

 
2.  A képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti előzetes programtervet – 

a további programszervezéshez és a „Részletes játékleírás és pontozási szabályzat” 
kidolgozásához, mint irányelvet – elfogadja. 

 
3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2. pontban hivatkozott 

előzetes programtervnek megfelelően – a helyi civilszervezetek bevonásával – 
egyeztetéseket folytasson a XVIII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény 
programjának véglegesítése érdekében. 

  
 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pontban hivatkozott 

egyeztetést követően a rendezvény programját véglegesítse és a lebonyolításához 
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szükséges további intézkedések megtegye, a 2019. évi költségvetésben már 
jóváhagyott keretösszeg figyelembevételével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pont esetében: 2019. augusztus 10. 
 3. pont esetében: 2019. május 3.  
 4. pont esetében: 2019. május 10. a program végelegesítésre, illetve 
 folyamatosan a program lezárásáig 
 

 
Fiskál János polgármester:  
 
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      dr. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 

 
dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető, jegyzői főtanácsadó 


