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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/19-12/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
október 17-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény, IKSZT-terem 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 

Bogár Tamás képviselő 
Czigler Zoltán képviselő 
Magyar János képviselő 
Szilárd Zoltán képviselő 

       
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor  jegyző megbízásából 
      dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
    
Fiskál János polgármester: 
 
Köszönti az ülés résztvevőit, valamint a jelenlévő vendégeket, a 2019. október 13-án 
megválasztott képviselő-testület alakuló ülésén.  Megkér mindenkit, hogy énekeljék el 
közösen a himnuszt.  
 
Himnusz 
 
Megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, az ülés 
tehát határozatképes, azt megnyitja.  
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 
66/2019. (X. 17.) határozata 

 
a 2019. október 17-i nyilvános alakuló ülése napirendjének 

meghatározásáról 
NAPIRENDEK: 
 
1. Eplény község Helyi Választási Bizottságának beszámolója az 

önkormányzati választás eredményéről. 
Előadó: Major Zsolt a Helyi Választási Bizottság elnöke 
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2. Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízó levelek átadása 
Előadó: Major Zsolt a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 

3. Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása 
Előadó: Major Zsolt a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
4. A Vagyonellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 

5. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

6. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 

7. Polgármesteri program ismertetése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény község Helyi Választási Bizottságának beszámolója az 
önkormányzati választás eredményéről. 
Előadó: Major Zsolt a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Major Zsolt a Helyi Választási Bizottság elnöke: 
 
Szeretettel köszönt minden jelenlévőt a Helyi Választási Bizottság nevében. A választók 
nyilvántartásában 433 fő szerepelt, mint választásra jogosult. A választáson részt vett 
273 fő. Négy érvénytelen szavazatot adtak le. Így az érvényes szavazatok száma 269 
volt. A polgármesterre 178 fő szavazott. A képviselőjelöltek 4 fő, a következő 
eredmények születtek: Czigler Zoltánra 174 fő, Szilárd Zoltánra 151 fő, Magyar Jánosra 
142 fő, Bogár Tamásra 110 fő szavazott. A választási eredmények ellen Helyi Választási 
Bizottsághoz jogorvoslati kérelem nem érkezett. Ennek alapján a polgármester és a 
képviselők mandátumát a Helyi Választási Bizottság igazolja.  
A megyei listán valamennyi azon szereplő párt kapott szavazatot Eplényben. 177 
szavazattal a Fidesz kapta a legtöbbet. A választás során rendkívüli esemény nem 
történt.  
Fentiek alapján megköszöni a munkatársai munkáját és ezzel e választás kapcsán a 
tevékenységünket befejezettnek tekinti.  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöni a Helyi Választási Bizottság munkáját a maga és a falu nevében is, amelyet 
mindig becsületesen, esküjükhöz méltóan, tisztességesen láttak el.  
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2. Az önkormányzati képviselők eskütétele 
Előadó: Major Zsolt a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Felkéri Major Zsoltot, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy vegye az esküt a 
megválasztott képviselő-testület tagjaitól.  
 
Major Zsolt a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt az önkormányzati 
képviselők, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 28. § (2) bekezdésének megfelelően, leteszik az esküt, majd aláírják az 
esküokmányokat. 
 
 
3. Polgármester eskütétele 
Előadó: Major Zsolt a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Major Zsolt a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt Fiskál János polgármester, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-ának 
megfelelően, leteszik az esküt, majd aláírja az esküokmányt. 
 
 
4. A Vagyonellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
Előadó: 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 
67/2019. (X. 17.) határozata 

 
 a Vagyonellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint választja meg 
a Vagyonellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, 2019. október 17-i hatállyal: 
 

 Elnök: Czigler Zoltán képviselő, 

 Tagjai: 1. Bogár Tamás képviselő, 

  2. Szilárd Zoltán képviselő. 

 
5. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 



4 

 

Fiskál János polgármester:  
 
Ismerteti az előterjesztést, majd társadalmi megbízatású alpolgármesternek javasolja 
Czigler Zoltán képviselőt. 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület részéről más javaslat észrevétel nem 
érkezett. 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az alpolgármester megválasztása a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az 
Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján titkos szavazással történik, melynek 
lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot kell választani. A bizottság tagjainak 
javasolja Bogár Tamás képviselőt elnöknek, Magyar János és Szilárd Zoltán 
képviselőket pedig tagnak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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 
68/2019. (X. 17.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint választja meg 
a Szavazatszámláló Bizottság elnökét és tagjait az alpolgármester választáshoz: 
 
Elnök: Bogár Tamás képviselő    
Tagjai: Magyar János képviselő és Szilárd Zoltán képviselő 
 
Fiskál János polgármester:  
 
A titkos szavazás időtartamára, 17 óra 52 perctől, szünetet rendelt el. 
 

Szünet után 
 

Fiskál János polgármester:  
 
Miután a titkos szavazás megtörtént, 17 óra 57 perckor, az ülést újra megnyitja, és 
felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. 

 
Bogár Tamás képviselő:  
 
A Szavazatszámláló Bizottság elnökeként ismerteti az alpolgármester-választás 
eredményét, mely szerint mind az 5 fő képviselő-testületi tag érvényes szavazatot 
adott le, így a képviselő-testület Eplény község alpolgármesterévé 5 fő szavazattal 
Czigler Zoltán képviselőt választotta meg. 
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Fiskál János polgármester:  
 
Köszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját, és miután a képviselő-testület tagjai 
titkos szavazással megválasztották Czigler Zoltán alpolgármesternek, felkéri az 
alpolgármestert, hogy tegye le az esküt. 
 
Fiskál János polgármester előtt Czigler Zoltán alpolgármester, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-ának megfelelően, 
leteszik az esküt, majd aláírja az esküokmányt. 
 
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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatot: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2019. (X. 17.) határozata 

 
az alpolgármester megválasztásáról, illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással Czigler 
Zoltánt alpolgármesternek megválasztja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Czigler Zoltán társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján, 2019. október 17-i hatállyal, 50 000 Ft összegben állapítja meg. 
 

3. A képviselő-testület Czigler Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségtérítését, a tiszteletdíja 15%-ában, 7500 Ft összegben állapítja meg. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 4. pontban: 2019. október 25. 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
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Fiskál János polgármester átadja az alpolgármesternek a megbízólevelet és gratulál 
a megbízatáshoz.  
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Köszöni szépen a bizalmat a képviselő-testületnek és Eplény lakosságának, hogy ilyen 
nagy számban szavaztak rá. Megígéri, hogy a továbbiakban is a lehető legjobb tudása 
szerint fogja segíteni a képviselő-testület, illetve a polgármester munkáját a település 
fejlődésének érdekében.  
 
 
6. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatot: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2019. (X. 17.) határozata 

 
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fiskál 
János főállású polgármester havi illetménye 2019. október 13. napjától bruttó 
398 900 Ft, idegennyelv-tudási pótléka havi 5798 Ft, amely kerekítve összesen 
havi 404 700 Ft. 

 
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy ugyancsak 2019. október 13. napjától 

Fiskál János főállású polgármester havi költségtérítése 59 800 Ft. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 3. pontban: 2019. október 25. 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 
 
7. Polgármesteri program ismertetése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
Mindenek előtt, ezúton is köszönetemet fejezem ki mind azoknak a tisztelt 
választópolgároknak, akik a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választáson részt 
vettek, és külön is megköszönöm azoknak a bizalmat, akik a szavazataikkal a képviselő-
testület tagjait támogatták. 
A mostani választással kapcsolatban mindenképpen meg kell jegyezni két dolgot, mivel 
a korábbi választások alkalmával ilyenre még nem volt példa. 
Az egyik, hogy mindeddig politikai pártoktól vagy azok támogatásától mentesek voltak 
a választások. Ez volt az első olyan alkalom, amikor néhány, látszólag független jelölt 
politikai párt támogatásával – van, aki nyíltan felvállalva és van, aki nem – mérette 
meg magát, valamint első ízben próbáltak nem helyi emberek is beleszólni a helyi 
választásokba. Most már tudjuk, sikertelenül. 
A másik kiemelendő, hogy az újonnan indulók, az önkormányzás szempontjából nézve, 
program és elképzelés nélküli kampányt folytattak vagy még azt sem. 
Bár közvetlenül meg nem hívtak, de részt vettem az egyetlen nyilvános 
kampányeseményen, amelyen sajnos a rendezvényt tartó ellenfelekről egyértelműen 
kiderült, hogy általános, hétköznapi dolgokban is, csak felszínes információik vannak a 
településsel kapcsolatban. A képviselő-testületi munkával járó feladatokról egyáltalán 
nem tájékozódtak, sem annak jogszabályi, sem pedig a gyakorlati hátteréről. 
Pedig a lehetőség adott volt, hisz a veszprémi és a zirci járást tekintve, a két járási 
székhely (Veszprém és Zirc) kivételével, Eplény az egyetlen olyan település, amelynek 
honlapján a képviselő-testület munkájával kapcsolatos minden információ napra 
készen megtalálható, mint például a képviselő-testületi ülések előterjesztései, az 
ülések jegyzőkönyvei, rendeletek, a település fejlődését szolgáló programok stb. 
Mindezeket azért említettem meg, bár a továbbiakban a választással kapcsolatban 
képviselő-testületi szinten nem kívánok foglalkozni, hogy ennek nyoma maradjon. 
Viszont az előbb említett tapasztalatból merítve, a képviselő-testület munkájával 
kapcsolatos kommunikáción a jövőben változtatni fogok.  
 
Az eddigi képviselő-testületeket, 1992. óta, immár hét cikluson keresztül, mindig is 
folyamatosság jellemezte, amely azt jelenti, hogy soha nem választási ciklusokban 
gondolkodott a testület. Minden olyan program, amelyet eddig megalkottunk, legyen 
az településfejlesztési- gazdasági-, esélyegyenlőségi-, környezetvédelmi-, energetikai-
, vízgazdálkodási-, szociális-, stb. program, az ciklusokon átnyúló volt. A jövőben is így 
fogunk eljárni, mert csak ez szolgálhatja a település jövőbeni érdekét és 
kiszámíthatóságát a képviselő-testület döntéseinek. 
Soha nem készült Eplényben un. választási költségvetés. Ezt a mostani 2019-es is 
alátámasztja, amelyet közel 20 millió Ft, vagy azt is meghaladó pénzmaradvánnyal 
fogunk zárni, ez megalapozza a hamarosan a képviselő-testület elé beterjesztésre 
kerülő 2020. évi koncepció fejlesztési lehetőségeit. 
 
Már a legutóbbi közmeghallgatáson is említettem, hogy jelenleg több nyertes és 
elbírálás előtt álló pályázata van az önkormányzatnak, ezeket részletesen most nem 
csak a tárgyukat ismertetném: 
Már nyertes LEADER pályázatunk van egy falunapi rendezvényre és eszközbeszerzésre, 
továbbá egy sportpark telepítésére vonatkozóan. 



8 

 

Benyújtásra került egy rendezvényes pályázat, valamint három a Magyar Falu Program 
keretében, ezek közül az egyik, további településüzemeltetést szolgáló 
eszközbeszerzési pályázat, a másik, a Búzavirág és a Veszprémi utca központi részének 
útfelújítási pályázata, valamint a harmadik, a falugondnoki szolgálat bevezetéséhez 
szükséges eszköznek, egy 9 személyes kisbusznak, a beszerzésére vonatkozó pályázat. 
 
Az önkormányzat a pályázatait – a saját forrásainak a kiegészítésére – mindeddig a 
már említett, főként a településfejlesztési- gazdasági-, esélyegyenlőségi-, 
környezetvédelmi-, energetikai-, vízgazdálkodási-, szociális programjainak a 
megvalósításához nyújtotta be, de már többször nyertünk közösségépítést szolgáló 
pályázaton is. A jövőben is ennek megfelelően fogom a képviselő-testület munkáját 
irányítani és a javaslataimat megtenni.  
Ezeket az említett programokat meghatározott időszakonként felülvizsgáljuk. Például 
a gazdasági programnak a felülvizsgálatára a jövő első félévben fog sor kerülni. 
Ahogyan eddig is tettük, úgy a jövőben is, megragadunk minden, a településen élők 
érdekét szolgáló programok végrehajtásához szükséges pályázati lehetőséget. 
 
Továbbra is kiemelten fontosnak tartom, és nem csak a jó közérzet fokozása 
szempontjából, de turisztikai szempontból is, a település közterületeinek fejlesztését, 
folyamatos karbantartást. 
A község – egyébként helyi védelem alatt lévő – központjában, szeretnénk megőrizni 
településünknek azt az arculatát, melyet elődeink az 1700-as és 1800-as években 
alakítottak ki. 
Fontos még a belterületi utak felújítása mellett, hogy a gyalogos közlekedés javítása 
érdekében a járdákat térburkoljuk, valamint parkosításokat végezzünk.  
Már elkészültek a színpad melletti raktárépületnek (korábbi istállónak) a felújítási 
tervei, a jogerős építési engedélyt is megkaptuk, így egy településképet javító pályázati 
kiírás esetében, azonnal tudunk pályázni, úgy, hogy az önerő is biztosított hozzá. 
 
Ami a külterületeket érinti, van még két olyan külterületi ingatlan, ami közcsatornába 
nincs bekötve. Szeretnénk, ha ez is megvalósulna, így Eplény 100 százalékosan 
csatornázva lenne.  
 
Továbbra is folyamatosan szorgalmazzuk majd, hogy az Eplény belterülettől Olaszfalu 
bekötőig húzódó 4 km-es főút felújítása megtörténjen.  
 
Az óvoda és a Kiserdő utca gyalogos összekötésének, valamint a Kiserdő utca és a 
Búzavirág utca összekötő szakasza közvilágításának a tervezését rövidesen elindítjuk. 
 
A távbeszélő-hálózat fejlesztés területén már történt előrelépés, szorgalmazni fogjuk, 
hogy mielőbb meg is kezdődjenek a beruházási műveletek. 
 
További tervek között szerepelnek még, a környezetvédelemmel, turisztikával, 
településüzemeltetéssel, zöldfelület fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, a fák 
telepítését is folytatni szeretnénk. A turisztikai tájékozató táblákat pedig, a turisztikai 
egyesülettel egyeztetve, frissíteni fogjuk. 
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Az oktatás, nevelés területén az óvoda fejlesztését, valamint az önkormányzati 
épületek energetikai felújítását továbbra is napirenden tartjuk, és élünk a pályázati 
lehetőségekkel. 
  
A közbiztonsági feladatokkal, fejlesztéssel kapcsolatban a térfigyelő rendszer kiépítése 
szerepel még jövőbeni tervekben.  
 
A telekértékesítések is jó ütemben haladnak, az utóbbi időszakban meg is növekedett 
az eladások száma. Ennek következtében, a Kiserdő utcában két szakaszon, ahol nem 
folyik építkezés, a közeljövőben aszfaltozást is tervezünk. A beépítésekkel a település 
lélekszáma is növekedni fog, és örülök annak, hogy több helyi fiatal is élt, és él, a 
számukra nyújtott kedvezményekkel, mert itt akar letelepedni. 
 
Az IKSZT 2010-es átadása óta, függetlenül attól, hogy a kötelező fenntartási 
kötelezettség már megszűnt, az önkormányzat továbbra is teljes munkaidőben 
üzemelteti azt. A könyvtári állomány gyarapítása is folyamatos, köszönhetően részben 
az ellátó Megyei Könyvtárnak és az önkormányzat is évről-évre jelentősen hozzájárul 
ehhez. A programok szervezése pedig folyamatos. 

Továbbra is támogatni fogjuk a civil szervezeteket. Akár pályázataikban, akár a 
működésükben. Nagyon fontos, hogy színesítsék a település programjait. Ösztönözni 
fogjuk, hogy az önkormányzat által biztosított lehetőségeket még jobban használják ki 
a civilek.  
 
Nagyon szépen köszönöm még egyszer az eddigi bizalmat a település minden 
lakójának, a dolgozóknak, az intézményvezetőnek, a civil szervezetek vezetőinek. 
Kérem, hogy továbbra is segítsék a képviselő-testület munkáját.  
 
Most pedig megkérem a két új képviselőt, hogy röviden ismertessék a motivációjukat, 
az elképzeléseiket, terveiket, amit a választók bizalmából elnyert képviselői munkájuk 
során szeretnének megvalósítani, és amennyiben azok megvalósíthatóak, és a köz 
érdekét szolgálják, úgy azokat a polgármesteri program részévé teszem. 
 
Magyar János képviselő:   
 
Először kicsit szeretnék reflektálni a mondandód elejére, mert semmiféle társulásról 
nem volt itt szó. Most itt az öt új jelöltről beszélek.  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Ezt én nem is említettem, ezért mondtam, hogy néhány.  
 
Magyar János képviselő:   
 
Szeretném a magam nevében elmondani, hogy nem társultam senkivel, semmi 
szövetkezés nem volt a régi testülettel szemben. Sem kormánypártokkal, senkivel nem 
tárgyaltam ez ügyben. Úgy gondolom, hogy 27 év munka után, - és tényleg 
elmondható, hogy nagyon szép munka van mögöttetek, úgy gondolom, hogy 
megköszönhetem így a falu nevében – eljött a változás ideje. Erről kaptunk 
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visszaigazolást a választáson is. Kimondott programot várna mindenki, kimondott 
programmal nem készültem. Egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni – ez már 
részünkről lerágott csont, többször beszéltünk róla – a 82-es főút dolgai. Én ezt az 
ügyet szeretném kicsit leporolni és elindulni ebbe az irányba. Mást egyelőre nem 
szeretnék. Köszönöm még egyszer a bizalmat a választóknak is és remélem, hogy 
tudunk együtt dolgozni.  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszönöm szépen a mondandódnak a 82-es útra vonatkozó részét, ezt a polgármesteri 
program részeként hallottad is, és ezt magam is fontosnak tartom.  
 
Szilárd Zoltán képviselő:  
 
Csatlakoznék az előttem szólóhoz. Szintén köszönöm azt a számos szavazatot, amit 
kaptam. Megmondom őszintén: nem is számítottam ennyire. Annyit szeretnék 
hozzátenni én is ahhoz, amit Magyar János mondott, hogy nem koordináltuk az 
indulásunkat, egymástól teljesen függetlenül tettük meg. Én is szintén elmondhatom 
magamról, hogy semmilyen párt nem vett részt az indulásomban. Sem támogatólag, 
sem semmilyen szinten. Én amit, ami miatt, egyrészt gondoltam, hogy érdemes lenne 
a választáson indulni: az az, hogy kicsit úgy éreztem, hogy azok a problémák, amik 
felmerülnek, nem minden esetben találnak meghallgatásra. Ezen szeretnék egy kicsit 
segíteni. Akár szóljon a helyi adókról, vagy akár a 82-es út – de hát ugye az benne van 
a programban is – forgalmának vagy a sebességnek valamiféle szabályozásáról. De a 
legfőbb az tényleg az volt, hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy szerintem tudnék ez 
ügyben tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában, hogy az emberek, 
akik itt laknak, úgy érezzék, hogy a problémáik meghallgatásra találnak. Nem egyik 
fülünkön be a másikon ki, mint ahogy azért előfordult. Természetesen egyik volt 
képviselővel vagy jelenlegi képviselőkkel sincs semmilyen személyes problémám, tehát 
nem ez motiválta azt, hogy képviselőként induljak. De remélem meg tudom szolgálni 
azt a bizalmat, amit kaptam. Úgy gondolom, hogy első indulásnál ez elég jól néz ki. 
Másrészt pedig azt még hozzátenném, hogy talán én vagyok az első, akinek édesanyja 
is részt vett a képviselő-testület munkájában. Szeretném ezután én megszolgálni a 
bizalmat. Köszönöm szépen.  
 
Fiskál János polgármester:  
 
Köszönöm szépen. Természeten ez a képviselő-testület egységesen fog 
tevékenykedni. Egyáltalán nem személyeskedésnek szántam, és neveket ezért nem is 
említettem. Nyilvánvalóan, ezért utaltam a párt és egyéb dolgokra, az érintettek nem 
kerültek be a képviselő-testületbe, hogy egyértelmű legyen.  
A képviselői munkával kapcsolatban azt azért szerettem volna tőletek megtudni, hogy 
mégis mi az, amit képviselni szeretnétek, mert ami jó az közös érdekünk, 
mindannyiunknak, a régieknek is, és most nekünk is.  
Ez a képviselő-testület innentől kezdve egységesen kell, hogy működjön, mert 
másképp nem lesz normális együttműködés.  
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18 óra 17 perckor 
bezárja. 
 
 

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 


