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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/23-3/2020 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
március 25-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: IKSZT épület, Kultúrterem 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Magyar János képviselő 
   Szilárd Zoltán 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 előre jelezte távollétét, így az 
ülés határozatképes, azt megnyitotta 
 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
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 
24/2020. (III. 25.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2020. (I. 29.), a 20/2020. 
(II. 24.), a 21/2020. (II. 24.), a 21/2020. (II. 24.), a 22/2020. (II. 24.) és a 23/2020. 
(II. 24.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
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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 
25/2020. (III. 25.) határozata    

  
A 2020. március 25-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

  
1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés 

létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás 
ellentételezéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester  

2. A közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati 
rendelet módosítása, a helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 18/2011. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

Előadó: Fiskál János polgármester 

3. Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4. A Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos 
döntések meghozatala 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

 
6. Egyebek 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
 

1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés 
létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás 
ellentételezéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester  
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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 megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2020. (III. 26.) rendelete  

  
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés 

létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás 
ellentételezéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 

 
2. A közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati 

rendelet módosítása, a helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 18/2011. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 
18/2011 (XII. 1.) rendeletet, mely egyébként is felülvizsgálatra szorul, hatályon kívül 
helyezzük, és a közterületek használatára vonatkozó rendeletben szabályozzuk ezen 
igénybevételek feltételeit.  
 
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: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületek használatáról  szóló  
12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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3. Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztésben, az indoklásban szerepel, hogy a költségvetésben jelen pillanatban 
közbeszerzési értékhatárt elérő vagy maghaladó beruházás, felújítás nem szerepel. 
Ezért nem szerepel most a közbeszerzési tervben semmi. Nyilvánvalóan, ha ez évközben 
változik, akkor természetesen a tervet módosítani kell.  
 
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 

26/2020. (III. 25.) határozata 
 

Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi 
Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

összesített közbeszerzési tervét, a határozat 1. mellékletében meghatározottak 
szerint, elfogadja. Amennyiben az év folyamán új közbeszerzési igény merülne fel, 
a közbeszerzési terv módosításáról döntést kell hozni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi közbeszerzési tervnek 

– a hatályos jogszabályoknak megfelelő, – közzétételéről gondoskodjon. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2020. december 31-ig 
                2. pontban: 2020. március 31. 
   
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Harsányi István  

           csoportvezető 
 
 
4. A Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos 

döntések meghozatala 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Amikor az előterjesztés készült, akkor négy alprogram került megnyitásra. Ebből a 
negyedik, azért nincs benne, mert az orvosi rendelőhöz kapcsolódóan vagy egyikre, 
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vagy másikra lehetne pályázni. Tehát az orvosi rendelő energetikai felújítására, 
fűtéskorszerűsítésére és egyéb fejlesztésre nyerni azon a pályázaton, most csekély 
lenne az esély. Ezért inkább az eszközbeszerzéses pályázat mellett döntöttünk. Erről 
egyeztettem már Dr. Kovács Hajnalka háziorvossal.  
 
Szilárd Zoltán képviselő: 
 
Van valamilyen elképzelés, hogy milyen eszköz kerüljön beszerzésre?  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Igen, persze. A pályázatban pontosan meg kell jelölni majd, hogy milyen eszközt 
szeretnénk. Ezt majd Dr. Kovács Hajnalka véleménye alapján fogjuk összeállítani, amit 
ő szakmailag indokoltnak tart. Van egy ajánlati lista, amelyből majd lehet választani.  
  
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Járdafelújítással kapcsolatban érdeklődnék. Arról beszéltünk még, hogy ez akkor lesz, 
ha majd megtörténik a közútnak a felújítása.  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Úgy mérettem fel a járdaszakaszt, hogy amennyiben a 82-es főút mellett végig elvégzik 
az árok mederelemezését, akkor mindenhol ez a járda, csekély többletköltséggel, másfél 
méteresre lesz bővíthető. Most, az adottságoknak megfelelően, 1-1,5 m közötti 
szélességű lesz a járda, átlagosan kb. 1,2-1,3 m-es. Jelenleg a lapozott rész mindenhol 
80 cm széles. Természetesen a legjobb megoldás az lenne, ha elkészülne a 82-es főút 
felújítása és ezzel együtt a mederelemezés, de sajnos nem ismert ennek az időpontja. 
A járda felújításra pedig jogos lakossági igény van. 
 
Magyar János képviselő: 
 
Legutóbb beszéltünk róla, hogy előttünk, innen a buszmegállótól esetleg járdát 
kialakítani. Ez nem fér bele? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Ez sajnos most semmiképp sem fér bele. Ez a rész is kb. 16 millió forint lenne.  
 
Ha nincs több kérdés, akkor szavazzunk. Ez az előterjesztés 3 határozati javaslatot 
tartalmaz.  
 
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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út -, 
hídépítés/felújítás” című alprogramhoz kiírt MFP-ÖTU/2020. kódszámú 

pályázaton való részvételről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu 
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program 
keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út -, hídépítés/felújítás” című 
alprogramhoz kiírt MFP-ÖTU/2020. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot 
nyújt be, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Búzavirág utca és 
Veszprémi utca belterületi burkolt utak felújítására, legfeljebb a projekt 
keretében igényelhető vissza nem térítendő 30 millió forint támogatási összeg 
erejéig. 

 
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket 

megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres pályázat 
esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, a 
Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a 
Támogatói okirat aláírására. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2020. május 8., 

2-3. pontban: 2020. május 8. a pályázat benyújtására, illetve folyamatosan 
a pályázat lezárásáig. 
 

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 

28/2020. (III. 25.) határozata 
 

a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés felújítás 
anyagtámogatása” című alprogramhoz kiírt MFP- BJA/2020. kódszámú 

pályázaton való részvételről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu 
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program 
keretében „Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása” című 
alprogramhoz kiírt MFP- BJA/2020. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot 
nyújt be, a Veszprémi utca 2-58. házszámok előtti lapozott járda felújításának 
térkövezéséhez szükséges anyagok támogatására, legfeljebb a projekt keretében 
igényelhető vissza nem térítendő 5 millió forint támogatási összeg erejéig. 

  
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket 

megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres pályázat 
esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, a 
Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a 
Támogatói okirat aláírására. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2020. május 8., 

2-3. pontban: 2020. május 8. a pályázat benyújtására, illetve folyamatosan 
a pályázat lezárásáig. 

 
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 

29/2020. (III. 25.) határozata 
 

a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” című alprogramhoz kiírt 
MFP-AEE/2020. kódszámú pályázaton való részvételről 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu 
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program 
keretében „Orvosi eszköz” című alprogramhoz kiírt MFP-AEE/2020. kódszámú 
pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be, az Eplény, Veszprémi utca 62. házszám 
alatt működő háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői feladatellátáshoz 
szükséges eszközök beszerzésének a támogatására, legfeljebb a projekt 
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keretében igényelhető vissza nem térítendő 3 millió forint támogatási összeg 
erejéig. 

 
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket 

megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres pályázat 
esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, a 
Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a 
Támogatói okirat aláírására. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2020. április 24., 

2-3. pontban: 2020. április 24. a pályázat benyújtására, illetve folyamatosan 
a pályázat lezárásáig. 
 

 
4. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

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 meghozta a következő határozatot: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2020. (III. 25.) határozata 
 

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása” 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 felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a 

VKTT Társulási Tanács elnökének. 
 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pont: 2020. március 30.  
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 

 
6. Egyebek 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az egyéb, döntést nem igénylő ügyek napirend keretében, az alábbiakról tájékoztatom 
a képviselő-testületet:  
 
Március 12-én átvettük a falugondnoki buszt. Tegnapi napon megtörtént az utolsó 
műszaki vizsga. A busszal kapcsolatos engedélyek megvannak.  
A falugondnoki szolgálat engedélyezési eljárását elindítottuk, folyamatban van. Bízom 
benne, hogy április 1-től már a szolgálat keretében tudjuk kiszállítani az ételt. A 
gépjárművet – a járványügyi helyzetre való tekintettel – már bevontuk az óvodás 
étkeztetésbe. Egyszer használatos edényben kell hordani az ételt, mert a konyhára 
éthordót, átmeneti ideig, nem lehet bevinni. Ezt természetesen minden nap 
dokumentáljuk is. Lehet – még nem tudjuk biztosan, de mindent úgy vezetünk –, hogy 
a többletköltségeket talán kompenzálják majd.  
Tarné Jámbor Anita leendő falugondnok képzési jelentkezését is beküldtük. Amikor 
megkapjuk az engedélyt, akkor tájékoztatót fog kapni a lakosság a szolgáltatásokról.  
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 43 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. Dancs Judit  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 

 
dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 


