EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/26/4/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április
19-én 17:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető
Igazoltan maradt távol:
Bogár Tamás képviselő
Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás képviselő
munkahelyi elfoglaltsága miatt előre jelezte a távolmaradását, az ülés tehát
határozatképes, azt megnyitom.
A rendkívüli ülés összehívására a településfejlesztéssel és a településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak felülvizsgálata, pályázatokon való
részvétel miatt, valamint a sípályák téli-nyári fejlesztési koncepciójának a
véleményezése miatt került sor.
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően.
A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel 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
42/2017. (IV. 19.) határozata
a 2017. április 19-i rendkívüli ülése napirendjének meghatározásáról
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NAPIRENDEK:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a 34/2014. (I.
15.) határozatával elfogadott Eplény község településfejlesztéssel és
településrendezéssel
összefüggő
partnerségi
egyeztetés
szabályainak felülvizsgálata
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Döntés az „Önkormányzati fejlesztések 2017” című pályázaton való
részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
3. Az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „ A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
pályázat keretében tervezett fejlesztés
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Az
eplényi
sípályák
téli-nyári
véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester

fejlesztési

koncepciójának

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a 34/2014. (I.
15.) határozatával elfogadott Eplény község településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak
felülvizsgálata
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy miért van szükség a felülvizsgálatra.
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
43/2017. (IV. 19.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2014. (I. 15.)
határozatával elfogadott Eplény község településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak
felülvizsgálatáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2014. (I. 15.) határozatával
elfogadott Eplény község településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak felülvizsgálata” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. Rendelet partnerségi egyeztetésre vonatkozó előírásai alapján, a
teljes körű nyilvánosság biztosításának figyelembevételével, a határozat
1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja Eplény község
településfejlesztési
koncepcióját,
integrált
településfejlesztési
stratégiáját, a településrendezési eszközöket, a településképi arculati
kézikönyvet és településképi rendeletét érintő partnerségi egyeztetés
szabályait.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja
szerinti partnerségi szabályokat vegye figyelembe, tartsa és tartassa be.
3. A jelen határozat elfogadásával egyidejűleg, hatályát veszti az Eplény
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2014. (I. 15.)
határozata.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: folyamatosan
2. Döntés az „Önkormányzati fejlesztések 2017” című pályázaton való
részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
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
44/2017. (IV. 19.) határozata
az „Önkormányzati fejlesztések 2017” című pályázaton való részvételről
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés az
„Önkormányzati fejlesztések 2017” című pályázaton való részvételről” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázati felhívásra – az
„Eplény belterületi utak felújítása” című pályázat benyújtását, az előzetes
költségtervnek megfelelően, támogatja.
2. A képviselő-testület a bruttó 19 047 892 Ft projektköltséget a 2017. évi
költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletébe már
beépítette.
3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2017. évi megvalósítással tervezett
beruházáshoz, a 4 049 552 Ft, azaz Négymillió-negyvenkilencezerötszázötvenkettő forint sajáterő, az önkormányzat 2017. évi költségvetésében,
rendelkezésre áll.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot
benyújtsa, a jelen határozatot a pályázathoz becsatolja, a pályázati kiírásnak
megfelelő nyilatkozatokat megtegye, – továbbá sikeres pályázat esetén – a
pályázati cél megvalósításához, a Támogatói okiratban foglaltaknak
megfelelően, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
a 4. pontban: a pályázat benyújtására 2017. május 2., illetve a pozitív
támogatói döntést követően folyamatosan

3. Az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
pályázat keretében tervezett fejlesztés
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
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
45/2017. (IV. 19.) határozata
az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
pályázat keretében tervezett fejlesztésről
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az EFOP4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat keretében tervezett
fejlesztés” című pályázaton való részvételről” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az EFOP-4.1.7-16
kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázaton való
részvételről szóló 9/2017. (I. 25.) határozatának megfelelően – a "Közösségi
művelődést szolgáló, színjátszó köri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése
Eplényben" című pályázat benyújtását megerősíti.
2. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott pályázatát – az
önkormányzat tulajdonát képező Eplény 97 hrsz.-ú, természetben 8413
Eplény, Veszprémi utca 68. szám alatti kultúrház belső felújításának a
megvalósítására, többek között a hang-, fény-, színpadtechnikai
fejlesztésre, világításkorszerűsítésre, továbbá az öltöző korszerűsítésre és
fűtés-átalakításra
–
15
753
847
Ft,
azaz
Tizenötmillióhétszázötvenháromezer-nyolcszáznegyvenhét forint 100%-os támogatási
intenzitású forrás elnyerésére nyújtja be.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési
rendelet soron következő módosításakor, a 2. pontban meghatározott
összegnek a költségvetésbe történő beépítésére intézkedjen.
4.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot
benyújtsa, a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatokat megtegye, –
továbbá sikeres pályázat esetén – a pályázati cél megvalósításához, a
Támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően, a szükséges intézkedéseket
megtegye.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2017. április 30.
3. pontban: 2017. április 26.
4. pontban: a pályázat benyújtására 2017. április 30., illetve a pozitív
támogatói döntést követően folyamatosan
4. Az eplényi sípályák téli-nyári fejlesztési koncepciójának a véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
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Fiskál János polgármester:
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
46/2017. (IV. 19.) határozata
Az eplényi sípályák téli-nyári fejlesztési koncepciójának a véleményezéséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az eplényi
sípályák téli-nyári fejlesztési koncepciójának a véleményezése” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az albérlő Síaréna Kft.
(8413 Eplény, Veszprémi utca 66/A.) által készített, – az eplényi sípályák
téli-nyári fejlesztési koncepcióját, a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal, elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő
fejlesztési koncepcióval kapcsolatban, az erdőterület szakkezelőjének a
VERGA Zrt.-nek (8200 Veszprém, Jutasi u. 10.) a támogató nyilatkozatát
szerezze be.
3.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban
meghatározott támogató nyilatkozat birtokában, az 1. pontban hivatkozott
fejlesztések megvalósításához szükséges tulajdonosi, vagyonkezelői és
hatósági engedélyeket – a Síaréna Kft.-vel kötött és a képviselő-testület
által már elfogadott, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt albérleti
szerződés közjegyzői okiratba foglalásának a megtörténtét, valamint a Kft.
alapító társaságának a szerződésben vállalt kötelezettségének a teljesítését
követően – beszerezze, illetve arra intézkedjen.

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Síaréna Kft.-t

– a határozat megküldésével – tájékoztassa.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2017. május 30.
3. pontban: a VERGA Zrt. támogató nyilatkozatának birtokában, valamint
az albérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalását követően azonnal,
illetve folyamatosan
4. pontban: azonnal
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17 óra 40 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
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
Lőczi Árpád
csoportvezető
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