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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
Szám: EPL/22/4/2018. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 
25-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Fiskál József képviselő 
    
Jelen van továbbá:  
 
Tárnoki Renáta Sára                         képviselő-testületi és társulási referens 
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, Majer Ferenc előre jelezte 
távollétét, így az ülés tehát határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
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 

29/2018. (IV. 25.) határozata    
  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2018. (IV. 25.), a 
27/2018. (IV. 25.) és a 28/2018. (IV. 25.) 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 
30/2018. (IV. 25.) határozata  

 
A 2018. április 25-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 

NAPIRENDEK: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3. Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentése 
Előadó: Fiskál János polgármester  
             dr. Mohos Gábor jegyző  
 

4. Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány alapító okiratában a székhelynek 
a módosítása  
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

5. A Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolója 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

6. Egyebek 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
A zárszámadásból látható, hogy jelentős pénzmaradvánnyal zártuk az előző évet. Ez a 
maradvány teszi részben lehetővé azokat a fejlesztéseket, amelyeket most már 
elindítottunk. 
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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 
4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

 
a 2017. évi zárszámadásról 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi 

költségvetéséről szóló 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 
5/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

 
a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3. Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentése 
Előadó: Fiskál János polgármester  
             dr. Mohos Gábor jegyző  

 
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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2018. (IV. 25.) határozata 

 
Eplény Község Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének elfogadásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi Önkormányzat 
2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja. 
 
 
4. Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány alapító okiratában a székhelynek 

a 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 
32/2018. (IV. 25.) határozata 

 
az Eplényi Gyermekekért Alapítvány alapító okiratában a székhelynek a 

módosításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Gyermekekért Alapítvány alapító okiratában a székhelynek a módosítása” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 95/2008. (XI. 13.) Kt. 
számú határozatában foglaltakat megerősítve – ismételten nyilatkozik, hogy az 
Eplényi Gyermekekért Alapítvány székhelyeként, az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező 8413 Eplény, Veszprémi utca 68. számú (helyrajzi szám: 
Eplény 97) ingatlanon lévő Integrált Közösségi Szolgáltató Teret (IKSZT-t) 
térítésmentesen – szívességi használat jogcímen – használhatja. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Gyermekekért 

Alapítvány alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal, továbbá annak egységes szerkezetbe foglalását a határozat 2. 
melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.  
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3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, 
változásbejegyzési kérelemmel, a Veszprémi Törvényszéknél nyújtsa be.  

    
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  2. pontban: 2018. május 11. 
 
 
5. A Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámolója 
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 
33/2018. (IV. 25.) határozata 

 
a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolója elfogadásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Veszprémi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról, a 

határozat megküldésével, tájékoztassa a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságot. 

 

Felelős: Fiskál János  
Határidő: 2018. május 3. 
 
 
6. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A költségvetésben szereplő beruházások közül, a belterületi utak felújítása előkészítő 
munkálatai megkezdődtek. A kivitelezővel egyeztetve úgy terveztük, hogy május első 
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vagy második hetére meg is lesz az aszfaltozás, a munkákat szerződés szerint május 
31-ig kell befejezni. 
Megkezdődött az óvoda, orvosi rendelő térkövezése is. A nyílászárók cseréje már 
megtörtént.  
Tervezés alatt van már a közvilágítás korszerűsítése, augusztus végéig fogják 
elvégezni a lámpatestek cseréjét. 
 
Egyéb tájékoztatnivalóm nincs.  
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 41 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: 

 
 
 

Tárnoki Renáta Sára                          
képviselő-testületi és társulási referens 

 


