EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/22/8/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
október 31-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

IKSZT Terem

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Majer Ferenc képviselő
Fiskál József képviselő

Jelen van továbbá:
Tárnoki Renáta Sára
Haizler Mihályné

képviselő-testületi és társulási referens
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.
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
58/2018. (X. 31.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2018. (IX. 26.), az
54/2018. (IX. 26.), az 55/2018. (IX. 26.), az 56/2018. (IX. 26.) és az 57/2018. (IX.
26.) 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
59/2018. (X. 31.) határozata
A 2018. október 31-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
A) A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
C) Eplény község címerének, zászlójának és a település
használatáról szóló 20/2016. (X. 27.) önkormányzati
módosítása

nevének
rendelet

D) A környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
2.
A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosítása
B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás
Előadó: Fiskál János polgármester
3. Hozzájárulás
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosításához
Előadó: Fiskál János polgármester
4.
A) Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás megszüntetéséhez történő hozzájárulás
B) Döntés feladat ellátási szerződés megkötéséről Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatával
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Előadó: Fiskál János polgármester
5. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó
beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
6. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
7. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
A) A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Ez teljesen új rendelet, jogszabályi kötelezettség alapján kell megalkotnunk. A
rendeletbe tulajdonképpen az került bele, amit amúgyis végzünk. Igyekeztünk nem
felesleges dolgokkal teletűzdelni. Lefed minden olyan tevékenységet, amelyet
végzünk.
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
10/2018 (X. 31.) önkormányzati rendelete

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
B) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Néhány kisebb módosítástól eltekintve, ez a rendelet csak annyiban új, hogy mivel
már sok módosításon esett át az önkormányzati vagyonrendeletünk, ezért inkább
célszerű egy új egységes szerkezetű rendeletet alkotni.
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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
11/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
C) Eplény község címerének, zászlójának és a település
használatáról szóló 20/2016. (X. 27.) önkormányzati
módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

nevének
rendelet

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
12/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete
Eplény község címerének, zászlójának és a település nevének
használatáról szóló 20/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
D) A környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A döntés most még csak egy határozathozatal lenne a környezetvédelmi rendeletünk
felülvizsgálatáról, módosításáról. A módosítás, mint az előterjesztés tartalmazza, az
égetési időintervallumot szűkítenénk környezetvédelmi okok miatt. Sajnos elég sok
probléma és panasz volt az égetés során keletkezett tartós füstkibocsátás miatt. Tény,
hogy egyre kevesebben égetnek, de elviselhetetlen, hogy sokan közülük nincsenek
tekintettel a közvetlen szomszédokra, de másra sem. Amennyiben a képviselő-testület
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támogatja a javaslatot, úgy ezt a tervezetet kell továbbküldenünk előzetes
környzetvédelmi véleményezésre.
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-testülete
60/2018. (X. 31.) határozata
önkormányzati rendelet felülvizsgálatának véleményezése tárgyú
előterjesztésről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati
rendelet felülvizsgálatának véleményezése” tárgyú előterjesztést és a következő
döntést hozta:
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy jelen határozat 1. mellékletében szereplő a
környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezetét a polgármester a
környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre, a Megyei Önkormányzatnak
pedig állásfoglalás kikérése céljából megküldje.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2018. november 9.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
2.
A) 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
61/2018. (X.31.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
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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 polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról,
a határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanács elnökét.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: 2018. október 31.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás
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
62/2018. (X.31.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
alapító okiratának módosításához történő hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
„A Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának
módosításához történő hozzájárulás” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának
módosításához, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, hozzájárul.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról, a
határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács elnökét.
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Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: 2018. október 31.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
3. Hozzájárulás
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosításához
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Van egy fontos eleme –, melynél korábban a társulási ülésen kezdeményező voltam -,
hogy itt a méltányosság alapja, a legkisebb öregségi nyugdíj, mely már tíz éve nem
változott. Ez annyira alacsony összeg, hogy ebből még egy szociális étkezést is nehéz
kifizetni. Erre való tekintettel, kerültek megemlésre az egy főre jutó összeghatárok.
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
63/2018. (X.31.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) módosításához történő
hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014.
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1.
melléklete szerinti rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, a rendelet
módosításához hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének.
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2.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
foglaltakról, a határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatának polgármesterét.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
4.
A) Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás megszüntetéséhez történő hozzájárulás
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Különösebb változás nálunk nem lesz e miatt a településünkön. Most nem társulás
lesz, hanem a veszprémi közgyűlés fog dönteni mindenről, de ugyanazokkal a
feltételekkel biztosítja a szolgáltatást, csak már együttműködési megállapodás
keretében.
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
64/2018. (X.31.) határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás megszüntetéséhez történő hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséhez
történő hozzájárulás” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. december
31. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárul. A képviselő-testület
jóváhagyja
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetésről szóló
megállapodás aláírására.
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3.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról,
a határozat megküldésével, tájékoztassa Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás elnökét.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének a
társulás megszüntetését jóváhagyó döntését követően azonnal
3. pontban: 2018. november 8.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
B) Döntés feladat ellátási szerződés megkötéséről Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatával
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
65/2018. (X.31.) határozata
feladatellátási szerződés megkötéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés
feladatellátási
szerződés
megkötéséről
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatával” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés, a
gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
céljából a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal feladatellátási
szerződést köt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2018. december 8.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
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5. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó
beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
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
66/2018. (X.31.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének
a 2017/2018-as nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
„Az
önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az
intézmény tevékenységéről szóló – átfogó beszámolója a 2017/2018-as nevelési
évről” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének
az intézmény tevékenységéről készített átfogó beszámolóját a határozati
javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2017/2018-as nevelési
évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó
minőségben teljesítette.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Felelős:
Határidő:

3. pontban: Fiskál János polgármester
3. pontban: 2018. november 8.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens
6. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
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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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2018. (X.31.) határozata
a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező felvételt
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2019/2020-as
tanévre vonatkozó felvételi körzetével egyetért.
2. Megállapítja, hogy az Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek között hátrányos helyzetű általános
iskolába járó gyermek nincs.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hivatalvezetőjét.
Felelős:
Határidő:

3. pontban: Fiskál János polgármester
3. pontban: 2018. november 5.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens

7. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 46 perckor
bezárta.
K.m.f.
Az ülésen nem vettem részt, ezért a
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem
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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:
Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens
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