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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/22/7/2018. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
szeptember 26-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
   Fiskál József képviselő 
   Bogár Tamás képviselő 
    
Jelen van továbbá:  
 
dr. Dénes Zsuzsanna                        irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
Mágedliné Kiss Eleonóra                    intézményvezető 
Haizler Mihályné                               jegyzőkönyvvezető    

 
            

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő van jelen, így az ülés 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 5 tagja, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2018. (IX. 26.) határozata    
  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2018. (V. 30.), a 40/2018. 
(V. 30.), a 44/2018. (VI. 27.), a 45/2018. (VI. 27.) és a 46/2018. (VI. 27.) képviselő-
testületi 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 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2018. (IX.26.) határozata  

 
A 2018. szeptember 26-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 

Előadó: Fiskál János polgármester 

3. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda vezetője által a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan 
készített munkatervi javaslat véleményezése 

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 

4. 2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon 
vagyonértékelése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

5. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2017. évi működési 
tapasztalatairól 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

6. A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetségnek a 27-es számú Lepsény-
Veszprém szüneteltetett vasútvonal újraindítására vonatkozó 
kezdeményezése megtárgyalása  
Előadó: Fiskál János polgármester 

7. Ingatlanrészek önkormányzat részére történő ajándékozásának az 
elfogadása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

8. Ingatlan értékesítésében való közreműködésre vonatkozó megbízási 
keretszerződés megtárgyalása 

Előadó: Fiskál János polgármester 
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9. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

2017/18. tanévről szóló tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató 
 

10. A Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2018/2019-es tanévre vonatkozó munkaterve (tájékoztató) 

Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató 

11. Egyebek 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról  
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
A tájékoztatót az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja tudomásul vette.  
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
 
3. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda vezetője által a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan 
készített munkatervi javaslat véleményezése 

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 
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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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2018. (IX. 26.) határozata 

  
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2018/2019-es nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2018/2019-es nevelési évre készített, 
a határozat 1. mellékletét képező munkatervben foglaltakkal. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével, – 

értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2018. október 5. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
 Tárnoki Renáta képviselő-testületi és társulási referens 
 
 

4. 2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

Fiskál János polgármester: 
 
Hasonló tárgyú napirendet már tárgyalt a képviselő-testület 2015-ben. Két határozatot 
kell hoznunk. Az egyik az ivóvízellátó vízközmű-vagyonra vonatkozik, a másik pedig a 
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-vagyonra. 
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2018. (IX. 26.) határozata 

 

a 11-33941-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező 3. sorszámú Eplény 
ivóvízellátó víziközmű-rendszernek 2019. évben kötelezően elvégzendő 

víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „2019. évben 
kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése” című előterjesztést, és 
mint a 11-33941-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező 3. sorszámú Eplény ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a következő döntést hozta:  
 

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése 
szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy, 
a) az önkormányzat nevében megbízást adjon a BAKONYKARSZT Zrt. részére 

a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a 
szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására; 

b) a határozat 1. mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a 
vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő 
megosztását szabályozza, az önkormányzat nevében aláírja. 

 
2. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető 

víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel, a BAKONYKARSZT Zrt-
nél maradnak. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2018. október 31. 
        2. pontban: folyamatosan az elszámolás lezárásáig  
 
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2018. (IX. 26.) határozata 

 

a 21-33941-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező 63. sorszámú Eplény 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszernek 2019. évben 

kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „2019. évben 
kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése” című előterjesztést, és 
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mint a 21-33941-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező 63. sorszámú Eplény 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a következő 
döntést hozta:  
 

3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése 
szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy, 
c) az önkormányzat nevében megbízást adjon a BAKONYKARSZT Zrt. részére 

a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a 
szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására; 

d) a határozat 1. mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a 
vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő 
megosztását szabályozza, az önkormányzat nevében aláírja. 

 
4. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető 

víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel, a BAKONYKARSZT Zrt-
nél maradnak. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2018. október 31. 
        2. pontban: folyamatosan az elszámolás lezárásáig  
 
 

5. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2017. évi működési tapasztalatairól 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
A jelentésből látható, hogy Eplény vonatkozásában nem volt kiugró igénybevétel sem 
a felnőtt, sem pedig a gyermek ügyelettel kapcsolatban. Az önkormányzathoz 
bejelentés vagy panasz nem érkezett a lakosság részéről a szolgáltatással 
kapcsolatban. 
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2018. (IX. 26.) határozata 

 

a központi orvosi ügyelet 2017. évi működési tapasztalatairól 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2017. évi 
működési tapasztalatairól szóló beszámolót, a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal, elfogadja.  
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2018. október 1. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:                                                                     
    Tárnoki Renáta képviselő-testületi és társulási referens 
 
 

6. A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetségnek a 27-es számú Lepsény-
Veszprém szüneteltetett vasútvonal újraindítására vonatkozó 
kezdeményezése megtárgyalása  

Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Javaslom, hogy a szövetség tagjaként is támogassuk ezt a kezdeményezést. Ahogy az 
előterjesztésben is látszik, szakemberek által írt, szakmai érvekkel alátámasztott ez a 
javaslat. 
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2018. (IX. 26.) határozata 

 

a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetségnek a 27-es számú Lepsény-Veszprém 
szüneteltetett vasútvonal újraindítására vonatkozó kezdeményezése 

megtárgyalásáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Cuha-völgyi 
Bakonyvasút Szövetségnek a 27-es számú Lepsény-Veszprém szüneteltetett 
vasútvonal újraindítására vonatkozó kezdeményezése megtárgyalása” című 
előterjesztést, és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 27-es számú 
Lepsény-Veszprém vasútvonalon történő személyszállítás újrafelvételét, 
újraindítását a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség által megfogalmazott – az 
előterjesztésben ismertetett – szempontok figyelembevételével. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a 
Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség részére, az 1. pontban foglalt vasútvonal 
újraindítását szolgáló további ügyintézések céljából. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2018. szeptember 30. 
 
 

7. Ingatlanrészek önkormányzat részére történő ajándékozásának az 
elfogadása 

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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2018. (IX. 26.) határozata 

 
Ingatlanrészek önkormányzat részére történő ajándékozása elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Ingatlanrészek 
önkormányzat részére történő ajándékozása elfogadása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Béres György (8200 
Veszprém, Egry József utca 41. 3. em. 15/A. szám alatti lakos) 5/32 arányú 
tulajdonában álló, az eplényi ingatlan-nyilvántartásban 042 helyrajzi számon 
felvett, 262 m2 alapterületű, „rét” művelési ágú, külterületi ingatlan 
ajándékként történő felajánlását – közfoglalkoztatás, szociális földprogram 
és/vagy településfejlesztés céljára – köszönettel elfogadja. 
 

2. Az ajándékozó és a megajándékozott, az 1. pontban meghatározott  
ajándékozás tárgyát képező ingatlan (tulajdoni hányad) értékét – a környék 
hasonló művelési ágú ingatlanainak átlagos piaci forgalmi értéke alapján 
meghatározott, a hagyatékátadó végzésben is szereplő érték 
figyelembevételével, – 2047 Ft-ban, azaz Kettőezer-negyvenhét forintban 
határozzák meg. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. 
melléklete szerinti ajándékozási szerződést aláírja és a tulajdonjog ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket, 
nyilatkozatokat megtegye. 
 

Felelős: 3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2018. október 31. 
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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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2018. (IX. 26.) határozata 

 
Ingatlanrészek önkormányzat részére történő ajándékozása elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Ingatlanrészek 
önkormányzat részére történő ajándékozása elfogadása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Béres Zsuzsanna Mária 
(8413 Eplény, Veszprémi utca 27. szám alatti lakos) 5/32 arányú tulajdonában 
álló, az eplényi ingatlan-nyilvántartásban 045 helyrajzi számon felvett, 276 m2 
alapterületű, „rét” művelési ágú, külterületi ingatlan ajándékként történő 
felajánlását – közfoglalkoztatás, szociális földprogram és/vagy 
településfejlesztés céljára – köszönettel elfogadja. 
 

2. Az ajándékozó és a megajándékozott, az 1. pontban meghatározott  
ajándékozás tárgyát képező ingatlan (tulajdoni hányad) értékét – a környék 
hasonló művelési ágú ingatlanainak átlagos piaci forgalmi értéke alapján 
meghatározott, a hagyatékátadó végzésben is szereplő érték 
figyelembevételével, – 2156 Ft-ban, azaz Kettőezer-egyszázötvenhat forintban 
határozzák meg. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. 
melléklete szerinti ajándékozási szerződést aláírja és a tulajdonjog ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket, 
nyilatkozatokat megtegye. 
 

Felelős: 3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2018. október 31. 
 
 

8. Ingatlan értékesítésében való közreműködésre vonatkozó megbízási 
keretszerződés megtárgyalása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

Fiskál János polgármester: 
 
Jelen előterjesztés kapcsán egy keretszerződésről beszélünk. Az OTP Ingatlanpont Kft. 
keresett meg az ajánlattal. Lényege, hogy jutalékos rendszerben működik az ingatlan 
közvetítés. Magáról a szerződésről átruházott hatáskörben is dönthettem volna, de 
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amiért mégis a testület elé hoztam –, és kérem erről itt döntsünk -, hogy a 200 000 Ft 
+ áfa jutalékot áthárítjuk-e a vevőre. Javaslatom szerint, az önkormányzat ezt a telek 
árában nem kívánja finanszírozni, beépíteni. Tehát ha valaki az ingatlanközvetítőn 
keresztül vásárol meg egy telket, az ennyivel többet fog fizetni. 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2018. (IX. 26.) határozata 

 
Ingatlan értékesítésében való közreműködésre vonatkozó megbízási 

keretszerződés megtárgyalásáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Ingatlan 
értékesítésében való közreműködésre vonatkozó megbízási keretszerződés 
megtárgyalása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy – az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott értékesítésre vonatkozó 
feltételek figyelembevételével – az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, a Kiserdő utcában lévő, értékesítésre szánt Eplény 502/10, 502/11, 
502/12, 502/13 és 502/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítésében való 
közreműködésre vonatkozó – a határozat 1. melléklete szerinti – megbízási 
keretszerződést köt az OTP Ingatlanpont Kft.-vel (székhely: 1052 Budapest, 
Türr István u. 9. II. em.).  
 

2. Az ingatlanok értékesítésében való közreműködésért fizetendő közvetítői 
megbízási díjat az ingatlanok vételára nem tartalmazza, azt a vevőnek ezen 
felül kell megfizetni. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
hivatkozott keretszerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket az építési 
telkek értékesítésére vonatkozóan, a 2. pontban foglaltak figyelembevételével, 
megtegye. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2018. október 31. a keretszerződés aláírására, illetve az 
  értékesítésre vonatkozóan folyamatosan 
 
 

9. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2017/18. tanévről szóló tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató 
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A tájékoztatót a képviselő-testület jelen lévő 5 tagja tudomásul vette. 
Fiskál János polgármester: 
Nagyon részletes anyagról van szó. Részt vettem a tanévzáró ünnepségen is. Ismét 
sok diák végzett nagyon jó eredménnyel. Nemcsak tanulmányi, hanem egyéb más 
versenyeken is számos diák díjat, kitüntetést kapott. Gratulálok a pedagógusoknak és 
a diákoknak is. Köszönjük az iskolának a lelkiismeretesen elvégzett munkát.  
 
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
 
10. A Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

2018/2019-es tanévre vonatkozó munkaterve (tájékoztató) 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató 

 
A tájékoztatót a képviselő-testület jelen lévő 5 tagja tudomásul vette. 
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
 

11. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Megszületett az első fokon a bírósági ítélet a Goodwill Consulting Kft.-vel kapcsolatos 
peres ügyben, amelyben az önkormányzat alperes. A bíróság a mi javunkra, az 
ellenkérelmünknek megfelelően döntött, és a viszont keresetünknek is helyt adott, az 
ítélet még nem jogerős.  
 
A Magyar Államkincstárral, mint MVH jogutóddal szembeni kártérítési ügyünkkel 
kapcsolatban a bíróság jelenleg felfüggesztette az eljárást, mert álláspontja szerint 
meg kell várni a megismételt közigazgatási eljárás lezárását. Mi ezt vitatjuk, mivel az a 
2007. évi XVII. törvény 64. § (1) és (2) bekezdése alapján az elévülési idő már tavaly 
lejárt, így ezen oknál fogva jogerős közigazgatási határozat nem születhet az ügyben. 
A Győri Ítélőtáblához fogunk ebben az ügyben fordulni az eljárást felfüggesztő végzés 
megtámadásával és kérjük, hogy kötelezze a Veszprémi Törvényszéket a tárgyalás 
folytatására és ítélethozatalra.  
Azt csak külön megjegyzem, hogy ebben az ügyben mind az Magyar Államkincstár, 
mind pedig a másodfokon eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszter súlyosan 
megsértette, már többször is, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) ügyintézési határidőkre vonatkozó 
szabályokat. Az eljárási határidőket még egyetlen egyszer sem tartották be. A 
másodfok tíz(!) hónapja nem döntött a fellebbezésünkről. A Törvényszék első 
megkeresésére sem válaszoltak, csak a második alkalommal. Ekkor viszont azt a 
tájékoztatást adta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a fellebbezést 
augusztusban áttették az agrárminiszterhez, de erre vonatkozóan az önkormányzat 
semmilyen értesítést a mai napig sem kapott. Az MVH megszüntetése utáni 
fejetlenséget a mi esetünk is jól szimbolizálja. 
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 18 óra 12 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 


