
1 

 

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/6/10/2015. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
szeptember 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
üléséről. 

 
Az ülés helye: Eplény, Közösségi Ház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás, 
   Fiskál József és 
   Majer Ferenc képviselők 
    
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából  

  Lőczi Árpád csoportvezető 
 
       

 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület 
tagjai közül mind az 5 képviselő jelen van. Az ülés tehát határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2015. ( IX. 30.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2015. (IV. 29.) 
határozat 1. 3. és 4. pontja, a 37/2015. (IV. 29.), a 38/2015. (IV. 29.), a 44/2015. 
(V. 27.), a 45/2015. (V. 27), a 46/2015. (V. 27.) határozat 5. pontja, az 54/2015. 
(VI. 9.), az 58/2015. (VI. 24.), a 60/2015. (VI. 24.), a 61/2015. (VI. 24.), a 62/2015. 
(VI. 24.), valamint az 64/2015. (VIII. 12.) számú képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően. 
 
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 
67/2015. (IX. 30.) határozata 

 
a 2015. szeptember 30-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 

NAPIRENDEK: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi 
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3. Egyebek 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi 
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy miért van szükség a rendelet módosítására. 
Javasolom az előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosítását. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, 
így kérem 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 
12/2015. (X. 1.) rendelete 

 
a 2015. évi költségvetésről szóló  3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
A jelenleg hatályos szabályozás szerint a testületnek nem kötelező tárgyalnia az 
önkormányzat éves költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló anyagot. Ennek 
ellenére úgy gondoltam, hogy a testület legyen tájékoztatva a gazdálkodásunk I. 
félévi helyzetéről. 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel és hozzászólás nem hangzott el. 
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3. Egyebek 
 

Fiskál János polgármester: 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2015. szeptember 25-én hajnalban 
betörtek a Közösségi Házba. El nem tulajdonítottak semmit, de a rongálással 
okozott vagyoni kár jelentős, közel 400 E Ft. A rendőrség nyomoz az ügyben és a 
biztosítóval is felvettem a kapcsolatot, a kárszakértő most pénteken jön a helyszínt 
megtekinteni. 
E héten a felépítmény és a berendezések elhelyezésével folytatódott a fix traffipax 
beruházása. Már most érzékelhető a pozitív hatása a településen belüli közlekedési 
morált illetően. 
Jelenleg két kulturális NKA és két településfejlesztési pályázatuk van bírálati 
szakaszban, a döntések még ősszel várhatóak.  
Április óta nem kaptunk még választ a Miniszterelnökségtől a KEOP-4.10.0/F/14-
2014-0124 pályázatunkkal kapcsolatban benyújtott kifogásunkra, amelyre a kiírás és 
a bírálat szerint alanyi jogon járt volna a támogatás. 
Megkezdődött ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054 azonosító jelű, „Az esélyegyenlőség 
erősítését szolgáló együttműködés segítése a Veszprémi járásban” című projekt 
végrehajtása, eddig két kerekasztal ülésre került sor.  
A járási településekkel együttműködve átfogó, járási szintű Esélyegyenlőségi 
Programterv készül kiemelten két célcsoport – nők, fogyatékkal élők – 
esélyegyenlőségének javítása érdekében.  
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:40 órakor 
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      dr. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
Lőczi Árpád 
csoportvezető 


