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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/22/11/2018. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
december 12-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

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

 
            

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, 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 

74/2018. (XII. 12.) határozata    
  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2018. (X. 31.) és a 
65/2018. (X. 31.) képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 



2 

 

 
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 
75/2018. (XII. 12.) határozata  

 
A 2018. december 12-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

 
1.   

A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és az 
önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 
14/2018. (II. 21.) határozat módosítása 

B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete 
megalkotása  

Előadó: Fiskál János polgármester 

2. A környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi 
munkaterve 

Előadó: Fiskál János polgármester 

5. Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása 

Előadó: Fiskál János polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző 

6. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. 
évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 

7. A Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) 
számon kötött bérleti szerződés módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester 
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8. Egyebek 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1.   
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és az 
önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 
14/2018. (II. 21.) határozat 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 meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
76/2018. (XII. 12.) határozata 

 
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2018. (II. 21.) 

határozat módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az önkormányzat 
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2018. (II. 21.) határozat módosítása” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2018. (II. 21.) határozat 2. 
pontjában hivatkozott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

 
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 
14/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 
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a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 

 
 

B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
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 

15/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 

 
2. A környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete  

 
a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
              
                

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
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3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotása 

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 
17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelete  

 
            a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő  
       egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi 

munkaterve 

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 

77/2018. (XII. 12.) határozata 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi 
munkatervének elfogadásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. I. félévi munkatervét 
– a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a 

napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje meg. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2019. június 30. 
    2. pontban: 2018. december 21. 

 
 
5. Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2018. (XII. 12.) határozata 

 
Eplény Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
 
 
Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi 
Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét, a határozat 1. mellékletének 
megfelelően, jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott 2019. évi 
belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 3. pontban: folyamatosan 2019. december 31-ig 
 
 
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő:        Rompos Gabriella  
               irodavezető 
 
6. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. 

évi tevékenységéről 

Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 

 



7 

 

Czigler Zoltán alpolgármester: 

A beszámolóból nekem annyira nem tűnt ki, hogy esetleg van-e valamilyen létszám 
gond valamelyik csoportnál, osztálynál. Megvan-e a feladatok elvégzéséhez a 
megfelelő létszám?  

dr. Dénes Zsuzsanna, irodavezető, jegyzői főtanácsadó 

Ha van valami ilyen létszám gond, általában házon belüli átcsoportosítással 

megoldható.  

Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 
79/2018. (XII. 12.) határozata 

 
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 
7. A Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) 

számon kötött bérleti szerződés módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

Fiskál János polgármester:  
 
Annyit emelnék ki, hogy eredetileg a módosítás helyett a HM új megállapodást 
szerettek volna kötni. Önmagában nem is lett volna probléma, de számunkra gond 
volt, hogy az öt évre szólt volna. Az önkormányzatnak van egy alapszerződése, ami 25 
évre szól, és itt már van egy harmadik fél is, az üzemeltető. Ezért én mindenképp azt 
javasoltam, hogy az alapszerződést módosítsuk, és így egyes számú módosítás és 
egységes szerkezet legyen. A másik pedig az volt, hogy abban a megállapodás-
tervezetben szerepelt, hogy 90 napon belül bármelyik fél indokolás nélkül 
felmondhatja a szerződést. Azért ez egy ilyen volumenű beruházásnál nem 
alkalmazható feltétel. Rendkívüli felmondás esete lehet, meg egyébként a Ptk. szerinti 
normál felmondási esetek, amikor valaki nem teljesíti a kötelezettségét. Egyébként, 
gyakorlatilag kivétel nélkül, minden javaslatomat elfogadták.  
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2018. (XII. 12.) határozata 

 
A Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon 

kötött bérleti szerződés módosításáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Honvédelmi 
Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés 
módosítása” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvédelmi 
Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött, az 1. számú 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződést (a továbbiakban: 
bérleti szerződés) – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
hivatkozott bérleti szerződést aláírja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat 
megküldésével, a HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság 
Ingatlangazdálkodási és Nyilvántartási Osztályát értesítse. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve a bérleti szerződésben foglaltak                    

 végrehajtásáért 2031. május 31-ig, 
    2. pontban: 2018. december 31., 
    3. pontban: 2018. december 14. 
 
 
8. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Pénteki napon tartjuk a községi karácsonyt. Az időseket névre szólóan is meghívtuk. 
Szeretettel várunk minden állampolgárt. 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 49 perckor 
bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Az ülésen nem vettem részt, ezért a 
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem 
tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország 
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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 

 


