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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/6/15/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
december 16-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
 
Jelen vannak:  Fiskál János polgármester 
    Czigler Zoltán alpolgármester 
    Bogár Tamás képviselő 
    Fiskál József képviselő 
    Majer Ferenc képviselő 
    
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 5 képviselő van jelen, 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: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2015. ( XII. 16.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2015. (XI. 25.), a 76/2015. 
(XI. 25.), a 77/2015. (XI.25.), a 78/2015. (XI. 25.), a 79/2015. (XI. 25.) és 80/2015. 
(XI. 25.) számú képviselő-testületi határozat 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 
83/2015. (XII. 16.) határozata 

 
A 2015. december 16-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 
NAPIRENDEK: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi 
költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
módosítása  

 Előadó: Fiskál János polgármester 

2.  
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi 

átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
B) Döntés az önkormányzat likvid hitelfelvételéről  
 Előadó: Fiskál János polgármester 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítás előkészítése 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

4. Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása 

 Előadó:  Fiskál János polgármester 

  dr. Mohos Gábor jegyző 

 
5.  
A) Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszer Üzemeltetési szerződés 

kiegészítés II. elfogadása 
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B) Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a 
vagyonértékelésére vonatkozó határozat visszavonása 

C) Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a 
vagyonértékelésére vonatkozó határozat visszavonása 

D) Döntés a vagyonkezelési díj elszámolásáról 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

6. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi 
munkaterve 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

7. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. 
évi tevékenységéről 

 Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 

8. Egyebek 
 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi 
költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
módosítása  

 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról  
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2.  
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
B) Döntés az önkormányzat likvid hitelfelvételéről  
     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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
84/2015. (XII. 16.) határozata 

 
az önkormányzat likvid hitelfelvételéről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
önkormányzat likvid hitelfelvételéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, működési célra 
maximum 2500 E Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú rulírozó jellegű likvid 
hitelt vesz fel igény esetén 2016. február 1. – 2016. szeptember 30-i időtartamra 
az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje szükség szerint 2016. december 20-ig 
meghosszabbítható azzal a feltétellel, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja 
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meg a 2016. december havi nettófinanszírozás, a december havi iparűzési 
adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező 
bértámogatás várható együttes összegét. 

2. Eplény Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 
alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját 
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

3. Eplény Községi Önkormányzat a hitel fedezetéül biztosítja az OTP Nyrt 
részére az általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, valamint 
a helyi adóbevételek és az átengedett gépjárműadó bevétel esetében - az 
önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabály szerint megillető részére - és 
a Start munkaprogram december havi bértámogatásából származó bevételeit.  

4. Eplény Községi Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank 
Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési 
Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása 
érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt annak teljes 
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a 
helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló 
számla esetében az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető 
rész erejéig és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás 
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a fizetési számlájára 
átvezesse. 

5. Eplény Községi Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 
Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. Az önkormányzat 
tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel 
megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás 
törlesztésére fordítja. 

6. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel 
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a felhatalmazáson alapuló 
beszedési megbízást aláírja. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2016. március 15. 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítás előkészítése 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
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Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Kérdezem, hogy a gyűjtősziget jól működik-e, illetve marad-e a jövőben?   
 
Fiskál János polgármester: 
 
A gyűjtősziget jól működik, használják is és a házhoz menő szelektív gyűjtés mellett 
is megmarad. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2015.(XII. 16.) határozata 

 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítás előkészítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítás előkészítése” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért „VHK” 
Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Kistó u. 8.) által tervezett házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével és annak előkészítésében 
együttműködik a közszolgáltatóval. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott 

közszolgáltatás tervezett bevezetése miatt, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását, 
a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre, elfogadásra, terjessze be. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: folyamatos 
    2. pontban: 2015. január 27. 
 
 

4. Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása 

 Előadó:  Fiskál János polgármester 

  dr. Mohos Gábor jegyző 
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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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2015. (XII. 16.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Község 
Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Község 
Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervét, a határozat 1. mellékletének 
megfelelően, jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott 2016. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:  dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:  2. pontban: folyamatosan 2016. december 31-ig 
 
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő:        Rompos Gabriella  
             irodavezető 
 
 

5. 
A) Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszer Üzemeltetési szerződés 

kiegészítés II. 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2015. (XII. 16.) határozata 
 

Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszer Üzemeltetési szerződés kiegészítés 

II. elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Üzemeltetési szerződés kiegészítés II. elfogadása” 

című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Üzemeltetési szerződés 

kiegészítés II. megállapodást, az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal, elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Üzemeltetési 
szerződés kiegészítés II. megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: azonnal 
 
 

B) Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a 
vagyonértékelésére vonatkozó határozat visszavonása 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2015. (XII. 16.) határozata 

 
Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére 

vonatkozó határozat visszavonásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 

ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére vonatkozó határozat 

visszavonása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, a víziközművek 
vagyonértékelésére vonatkozó határidő 2019. december 31-ére történő 
módosítása miatt – az Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
vagyonértékelésének az elvégeztetésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására 
vonatkozó 3/2015. (I. 28.) határozatát, valamint az üzemeltető 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nek adott megbízást, ezennel 
visszavonja.  
 

2. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jogszabályban meghatározott 
határidőre történő vagyonértékelés elvégeztetését, a továbbiakban is, a 
tulajdonos önkormányzatokkal és az üzemeltető BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zrt.-vel együttműködve – egységes közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően – kívánja végrehajtani. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse a határozat 
megküldésével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.  
    törvényben meghatározott vagyonértékelési határidőig 
  3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
             csoportvezető 
 
 

C) Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a 
vagyonértékelésére vonatkozó határozat visszavonása 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2015. (XII. 16.) határozata 

 
Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a 

vagyonértékelésére vonatkozó határozat visszavonásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére 

vonatkozó határozat visszavonása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, a víziközművek 
vagyonértékelésére vonatkozó határidő 2019. december 31-ére történő 
módosítása miatt – az Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközmű-rendszer vagyonértékelésének az elvégeztetésére és a közbeszerzési 
eljárás lefolytatására vonatkozó 4/2015. (I. 28.) határozatát, valamint az 
üzemeltető BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nek adott 
megbízást, ezennel visszavonja.  
 

2. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jogszabályban meghatározott 
határidőre történő vagyonértékelés elvégeztetését, a továbbiakban is, a 
tulajdonos önkormányzatokkal és az üzemeltető BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zrt.-vel együttműködve kívánja végrehajtani. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse a határozat 
megküldésével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.  
    törvényben meghatározott vagyonértékelési határidőig 
  3. pontban: azonnal 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
      csoportvezető 
 
 

D) Döntés a vagyonkezelési díj elszámolásáról 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 



11 

 

 
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 meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2015. (XII. 16.) határozata 

 
a vagyonkezelési díj elszámolásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a 

vagyonkezelési díj elszámolásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nél, mint az önkormányzat 
víziközmű vagyonát üzemeltetőnél képződött vagyonkezelési (használati) díjat 
2016. január 1-jét követően a társaságnál hagyja. 
 

2. Az 1. pontban szereplő használati díjat a társaság köteles a gördülő fejlesztési 
terv forrásai között szerepeltetni és az önkormányzattal, mint ellátásért 
felelőssel történt előzetes egyeztetést követően, az önkormányzat tulajdonát 
képező, de a társaság üzemeltetésébe/vagyonkezelésében lévő, víziközmű 
fejlesztésre fordítani. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse a határozat 
megküldésével. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a felhasználás ellenőrzésére folyamatosan 
  3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
             csoportvezető 
 
 
 

6. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi 
munkaterve 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
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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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2015. (XII. 16.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 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: 2016. június 30. 
    2. pontban: 2015. december 21. 
 
 

7. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. 
évi tevékenységéről 

 Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 

 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A részletes és terjedelmes beszámolóhoz csak annyit fűzök hozzá, hogy az 
önkormányzatunknak a Polgármesteri Hivatal minden irodájával nagyon jó a 
munkakapcsolata és remélem, hogy a hivatal munkatársai is hasonlóan vélekednek 
erről. 
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A beszámolóval 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 meghozta a következő határozatot: 
 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2015. (XII. 16.) határozata 

 
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 

8. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
December 18-án, pénteken tartjuk a községi karácsonyt. Elsődleges meghívottak az 
idősek, de az óvódásoktól kezdve mindenki részt szokott venni. Idén is fellépnek a 
színjátszók, az iskolából is érkeznek diákok, illetve az óvódások is szerepelnek. 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 46 perckor 
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 


