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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/26/14/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
december 13-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő  

Fiskál József képviselő 
    
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 
                                Lőczi Árpád csoportvezető 
   Haizler Mihályné jegyzőkönyvvezető 
     
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Majer Ferenc képviselő előre 
jelezte távolmaradását munkahelyi elfoglaltság miatt, 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 4 tagja, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2017. (XII. 13.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2017. (IX. 27.) határozata 
2. és 3. pontjának, a 89/2017. (XI. 22.) és a 90/2017. (XI. 22.) határozata 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően. 
 
A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel 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 
95/2017. (XII. 13.) határozata 

 
A 2017. december 13-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

 
1.   

A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendelete módosítása  

B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete 
megalkotása  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2.  

A) Eplény Község Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadása 
B) A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3. A köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4. Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester  

   dr. Mohos Gábor jegyző 
 
5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. I. félévi 

munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
6. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. 

évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 

 
7. Eplény közvilágítási hálózatának korszerűsítése 

Előadó: Fiskál János polgármester 
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8. Egyebek 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1.   
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelete módosítása  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Tekintettel arra, hogy a pályázatok mellé hitelfelvételt is terveztünk, de ezek a 
pályázatok egyrészt nem kerültek elbírálásra, másik részüket forráshiány miatt 
elutasították, ezért a hitelfelvételre nem kerül sor. Kikerül a költségvetési rendeletből a 
hitelfelvétel, így egy határozatot is kell hoznunk, mert az adósságot keletkeztető 
ügyletekkel kapcsolatos korábbi határozatot módosítani szükséges. Erre vonatkozik az 
első határozati javaslat, mielőtt rendeletet alkotunk. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
96/2017. (XII. 13.) határozata 

 
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 18/2017. (II. 22.) 

határozat módosításáról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az önkormányzat 
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 18/2017. (II. 22.) határozat módosítása” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 18/2017. (II. 22.) határozat 2. 
pontjában hivatkozott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Most kell szavaznunk az önkormányzati rendelet megalkotásáról. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
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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 
21/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

 
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
  

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi 

átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 

Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2.  
A) Eplény Község Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadása 
        Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
97/2017. (XII. 13.) határozata 

 

Eplény Község Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Község 

Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadása” című előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a teljes közigazgatási területre 
kiterjedő, Eplény község településképi arculati kézikönyvét, – a partnerségi és 
szakmai vélemények figyelembevételével – a határozat 1. mellékletének 
megfelelően, jóváhagyja.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Településképi 

Arculati Kézikönyvet a jogszabályoknak megfelelően tegye közzé, illetve küldje 
meg az érintett szerveknek. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településképi Arculati 

Kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében, gondoskodjon az 
önkormányzat honlapján elérhető nyilvános értékelő felület működtetéséről. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2017. december 29. 
  3. pontban: 2018. január 31. 
 
B) A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

  
a településkép védelméről 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
3. A köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása 
        Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
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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 
24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete  

 
a köztisztviselők illetményalapjáról 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
4. Eplény Községi Önkormányzat 2018. 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 
kérem 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 
98/2017. (XII. 13.) határozata 

 
Eplény Község Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Község 
Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzatnál az éves ellenőrzési tervekben a belső 
ellenőrzés humán erőforrás kapacitás megosztása 50-50%-os arányú az irányító 
szervi ellenőrzések és az intézményi belső ellenőrzések között. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
ellenőrzési tervét, a határozat 1. mellékletének megfelelően, jóváhagyja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 2. pontban elfogadott 2018. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 3. pontban: folyamatosan 2018. december 31-ig 
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Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő:  Rompos Gabriella  
          irodavezető 
 
 
5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. I. félévi 

munkaterve 
        Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 

Fiskál János polgármester: 
 
A munkatervet megküldtem minden érintettnek, a civil szervezeteknek is. Ami 
észrevétel érkezett, azt figyelembe vettem.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
99/2017. (XII. 13.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. I. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. I. félévi munkaterve” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 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. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2018. június 30. 
    2. pontban: 2017. december 22. 
 
 
6. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. 

évi tevékenységéről 
        Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 
 
 
 
 



8 

 

Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
100/2017. (XII. 13.) határozata 

 
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 
7. Eplény közvilágítási hálózatának korszerűsítése 
        Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Igyekeztem elég részletességgel leírni a tervezett fejlesztés lényegét. Mint korábban 
már mondtam, hogy csak akkor fogom a képviselő-testület elé terjeszteni a 
közvilágítási hálózat LED-es korszerűsítését, ha személyesen is meggyőződtem arról, 
hogy tényleg olyan technológiák kerültek telepítésre, melyek vállalhatóak és valóban 
jobbak, mint ami jelenleg van. Kifejezetten olyan időjárási körülmények között 
tekintettem meg több megvalósított korszerűsítést, amikor rossz, ködös idő volt.  
Az elmúlt hónapokban több beruházást is tanulmányoztam és személyesen is 
megtekintettem néhány megoldást például: Nagyvázsony, Mencshely, Kővágóörs, Érd, 
Tótvázsony, Balatonakarattya. Mindközül, szemmel is jól érzékelhető módon, a GREP 
cégcsoport által, a Philips típusú lámpatestekkel szerelt közvilágítások nyújtják a 
legjobb térvilágítást. Például Kővágóörsön a közvilágítási oszlopok út és járdák melletti 
elhelyezkedése nagyban hasonlít a mi településünkéhez, ezért az ott alkalmazott 
megoldás jó referenciaként szolgálhat számunkra is. 
A megvalósíthatósági hatástanulmány számításai azt igazolják, hogy Eplény 
közvilágítási aktív elemeinek korszerűsítése és a közvilágítás hosszú távú 
karbantartása a mai technikai és árszínvonalon önfinanszírozóan racionálisan 
megvalósítható.  
Az EPC konstrukcióból következően az önkormányzat hitelfelvétel nélkül 
korszerűsítheti közvilágítását, miközben jelenlegi költségeit is csökkentheti. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2017. (XII. 13.) határozata 
 

Eplény közvilágítási hálózatának korszerűsítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
közvilágítási hálózatának korszerűsítése” című előterjesztést és a következő döntést 
hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az előzetes hatástanulmány 
alapján, valamint más településeken megvalósult korszerűsítések 
összehasonlításának az ismeretében – úgy döntött, hogy a község közvilágítási 
hálózatát, 2018-ban, Philips típusú lámpatestekkel szerelt LED-es 
fényforrásokkal korszerűsíti, EPC (Energy Performance Contracting) 
finanszírozási konstrukcióban. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a közvilágítás korszerűsítés 

becsült értékére tekintettel – közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre 
vonatkozó szabályoknak megfelelően, a beruházás megvalósításához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2018. augusztus 31. 
    2. pontban: azonnal, illetve a sikeres műszaki átadásig folyamatosan. 
 
 
8. Egyebek 
        Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az Eplény 0180 helyrajzi számú ingatlannak 
az adásvételi szerződése a mai napon visszaérkezett Stuttgartból. A holnapi napon 
átutaljuk a vételárat és egyben a tulajdonjog átvezetésére a kérelmet benyújtjuk a 
VMK Járási Hivatal Földhivatalába. Így akár ebben az évben átvezetésre is kerülhet.  
Időközben a rendezési tervnek megfelelően elindítottam a jelenleg Eplény 20 hrsz-ú 
ingatlan részét képező Harangkertnek a telekalakítási eljárását is.  
A mai napon, több hónapos csúszással végre a közútkezelő megkezdte a 82-es főút 
leszakadt padka részeinek a javítását, mederelemek elhelyezését. 
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem nincsen, így az ülést 17 óra 54 
perckor bezárom. 
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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 

 


