EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/19-5/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április
24-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Fiskál József képviselő

Jelen van továbbá:
dr. Dénes Zsuzsanna
Haizler Mihályné

irodavezető, jegyzői főtanácsadó
jegyzőkönyvvezető

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős képviselőtestület tagjai közül 3 képviselő van jelen, Bogár Tamás és Majer Ferenc 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 3 tagja, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019. (IV. 24.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2019. (III. 27.), a 28/2019.
(III. 27.), a 30/2019. (III. 27.), a 31/2019. (III. 27.) és a 32/2019. (III. 27.) képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Fiskál János polgármester:
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2019. (IV.24.) határozata
A 2019. április 24-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Eplény
Községi
Önkormányzat
2018.
zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

költségvetésének

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

3. Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentése
Előadó: Fiskál János polgármester
dr. Mohos Gábor jegyző
4. A
Veszprémi
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
tevékenységéről szóló beszámolója
Előadó: Fiskál János polgármester
5. Az Eplényi Napköziotthonos
Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Fiskál János polgármester

Óvoda

Szervezeti

2018.

és

évi

Működési

6. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény
Községi
Önkormányzat
2018.
zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

költségvetésének

Fiskál János polgármester:
Az írásos előterjesztésben minden részletesen kifejtésre került. Lényeg, hogy a tavalyi
évben a gazdálkodásunk jónak mondható volt. Likviditási problémával nem küzdött az
önkormányzat. Jelentős pénzmaradvánnyal zártuk az évet.
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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

Fiskál János polgármester:
A módosítás egyik lényeges eleme –, melyet már az előbbi is említettem – a tavalyi évi
pénzmaradvány beépítése és ezzel a költségvetési előirányzat megemelése. Egyetlen
dolgot emelnék még ki belőle, ami új felújítási munkaként szerepel. Ez a Gyöngyvirág
utcában egy kb. 70 méteres árokszakasz mederburkolása, a nagyobb esőzésekkor
jelentkező csapadékvíz jobb elvezetésének a megoldására.
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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
3. Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentése
Előadó: Fiskál János polgármester
dr. Mohos Gábor jegyző
Fiskál János polgármester:
A jelentésben tett javaslatokkal kapcsolatos intézkedéseket határidőben végrehajtottuk.
A jelentés sem az önkormányzat, sem az intézmény esetében jogsértő, súlyos vagy
kirívó szabálytalanságot nem talált. Az óvoda is elkészítette azokat a szabályzatokat,
melyeket a belső ellenőrzés kért.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a
polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2019. (IV. 24.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentésének elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című napirend
előterjesztését és a következő döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi Önkormányzat
2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
4. A
Veszprémi
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
tevékenységéről szóló beszámolója
Előadó: Fiskál János polgármester

2018.

évi

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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2019. (IV. 24.) határozata
a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolója elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Veszprémi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2018. 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 Tűzoltóparancsnokságot.
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5. Az Eplényi Napköziotthonos
Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Fiskál János polgármester

Óvoda

Szervezeti

és

Működési

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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2019. (IV. 24.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Napköziotthonos
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal, elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról, a
határozat megküldésével, tájékoztassa az Eplényi Napköziotthonos Óvoda
vezetőjét.
6. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátás központi orvosi
ügyeleti szolgáltatásának ellátását, határozott időre, 2019. május 1. napjától 2020.
április 30. napjáig, az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4031 Debrecen, István
út 6.) biztosítja.
A Honvédelmi Minisztériummal az egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződés
aláírása megtörtént, jelenleg a szerződések elosztása van folyamatban, amint a saját
példányainkat kézhez vettük, onnantól számítva 30 napon belül VERGA Zrt.-vel és 90
napon belül pedig Síaréna Kft.-vel kell majd szintén egységes szerkezetbe foglalni a
szerződéseket.
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Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
elnöke a Sindler Ügyvédi Irodához fordult, amely iroda „megkeresés jogvita peren kívüli
rendezése tárgyában” levelet küldött az elmúlt három év és a 2019-es évre vonatkozó
elszámolást is rögzítő megállapodással történő rendezése kapcsán. A képviselő-testület
még 2016-ban tárgyalta a köztestülethez való csatlakozási felkérést, amelyet
határozatban elutasítottunk. Az álláspontunk sem változott, Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság tevékenységét, erőfeszítését, lelkesedését méltányoljuk, de korunk
elvárható követelményeire tekintettel, a felszereltsége, egy esetlegesen komolyabb
esemény alkalmával, akár erdő- vagy ingatlantűz esetén, nem nyújtana számunkra kellő
biztonságot. Ezen kívül az Eplény Községi Önkormányzat nem alapítója és nem is
együttműködő partnere a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságnak, ezért működési
hozzájárulás fizetésére sem kötelezhető, valamint nem is tartozunk a zirci járáshoz. Az
ügyvédi irodát holnap levélben tájékoztatom az álláspontunkról.
Zirc és Bakonybél települések polgármesteri kezdeményezésére, a bakonyi térség
önkormányzatainak részvételével a zirci Városházán, 2019. április 10-én, egyeztetést
tartottunk turisztikai együttműködés céljából, a két kezdeményező önkormányzat által
megbízott turisztikai szakértő közreműködésével. A cél a Bakony, mint egységes
turisztikai térség újrapozícionálása a belföldi turisztikai piacon, és ezáltal egy egységes
„Bakony” turisztikai márka alapjainak a megteremtése a teljes bakonyi térség
önkormányzatainak, szolgáltatóinak, állami szereplőinek a bevonásával. Első körben
tizenöt önkormányzat nyilvánította ki együttműködési szándékát, de a csatlakozási
lehetőség nyitott a bakonyi térség további települései számára is.
A partner önkormányzatok többek között arra törekszenek, hogy a közeljövőben –
együttműködési megállapodásban rögzítve – 2020. január 1-ig létrehozzanak egy profi
turisztikai menedzsment szervezetet vagy megbízzanak egy turisztikai szakembert,
amely, vagy aki ellátja a turisztikai menedzsment feladatokat, melynek keretében
megvalósul a turizmus egységes, stratégiai szemléletű, szakmai alapokon történő
koordinálása, szervezése, továbbá a turizmus szereplőivel való együttműködés.
A megbeszélésen elhangzott vélemények alapján ez a céldátum szerintem, amelyet el
is mondtam, nem lesz tartható, mivel némely önkormányzat polgármestere szerint az
önkormányzati választások után kellene érdemi döntéseket meghozni. Egyelőre csak
annyit mondhatok, hogy nagyon képlékeny még ennek az együttműködésnek az
elindulása is.
Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége, Területfejlesztési Társulása 2019. április 17-i
megismételt közgyűlése elfogadta a szövetség 2018. évi beszámolóját és jóváhagyta a
2019. évi költségvetését.
A napokban kapott információ szerint, a tavalyi év elején benyújtott LEADER
pályázatokkal kapcsolatban elmozdulás történt, végre az "A Bakonyért" Vidékfejlesztési
Akciócsoport Egyesület Munkaszervezet fel tudta tölteni az elektronikus felületre a
pályázatok értékelését és támogatási javaslatot. Azt viszont továbbra sem lehet tudni,
hogy a Magyar Államkincstár, majd azután az Irányító Hatóság még meddig fogja
halasztani a döntést a támogatásról. Az, ami e pályázatok körül történik, az finoman
szólva is felháborító.
A 2019. évi lomtalanítás június 1-jén és 2-án lesz, a lomok elszállítása pedig június 3án kezdőik. Ez általában egy nap alatt le is zajlik, tájékoztatást a lakosságnak rövidesen
ki is küldjük és a hirdetőkön is közzé tesszük.
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Sajnos az idei évtől, nem lehet az autógumit begyűjtenünk, azt mindenki személyesen
és térítésmentesen, a "VHK" Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Kistó u. 8.) telephelyén
adhatja le.
Elektronikai hulladékok begyűjtését remélhetőleg az idén is meg tudjuk szervezni, ennek
az a feltétele, hogy a korábbi átvevő azt továbbra is fogadja. Ezt májusban még
egyeztetni fogom, a tájékoztatók kiküldése előtt.
Fiskál József képviselő: A keresztek felújítása is megtörtént a Húsvétra, és nagyon
szépek lettek.
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 54 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
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó
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