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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/19-15/2019 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
december 11-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Magyar János 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 4 képviselő van jelen, Szilárd Zoltán előre jelezte 
távollétét, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
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 
85/2019. (XII. 11.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2019. (XI. 27.), a 
80/2019. (XI. 27.) és a 82/2019. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat 1. és 3. 
pontja végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú 
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2019. (XII. 11.) határozata    

  
A 2019. december 11-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 
1.   
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és az 
önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 15/2019. (II. 
20.) határozat módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi 

munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3. Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester   

    dr. Mohos Gábor jegyző 
 
4. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. 

évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 

 
5. Egyebek 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1.   
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és az 
önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 15/2019. (II. 
20.) határozat módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 



3 

 

Fiskál János polgármester:  
 
Először egy határozatot kell hoznunk, mert a költségvetésben tervezett hitelfelvétel 
okafogyottá vált. 
 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
87/2019. (XII. 11.) határozata 

 
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 15/2019. (II. 20.) 

határozat módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az önkormányzat 
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 15/2019. (II. 20.) határozat módosítása” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 15/2019. (II. 20.) határozat 2. 
pontjában hivatkozott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

 
Fiskál János polgármester:  
 

Most pedig a rendelet megalkotására teszek javaslatot.  
 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
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B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti 

gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletéről 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi 
munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2019. (XII. 11.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaterve” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. I. félévi munkatervét – 

a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervet, a 
napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak, küldje meg. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2020. június 30. 
    2. pontban: 2019. december 14. 
3. Eplény Községi Önkormányzat 2020. 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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2019. (XII. 11.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzatnál az éves ellenőrzési tervekben a belső ellenőrzés 

a humán erőforrás kapacitás megosztása 50-50%-os arányú az irányító szervi 
ellenőrzések és az intézményi belső ellenőrzések között. 

 
2. A képviselő-testület az Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervét, 

a határozat 1. mellékletének megfelelően, jóváhagyja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 2. pontban elfogadott 2020. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:    dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:  3. pontban: folyamatosan, 2020. december 31-ig 
 
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: Belső Ellenőrzési Iroda 
vezetője  
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4. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. 
évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Külön kiemelendő nincs, amit összességében meg kellene említeni, hogy a 
munkakapcsolat hivatallal, mint eddig is, nagyon jó.  
 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2019. (XII. 11.) határozata 

 
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 
5. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az egyéb, döntést nem igénylő ügyek napirend keretében, az alábbiakról tájékoztatom 
a képviselő-testületet:  
 
December 13-án, pénteken, tartjuk a községi karácsonyi ünnepséget, amelyre 
természetesen szeretettel várjuk a község minden lakóját.  
 
A falugondnoki busz beszerzéshez az árajánlat bekérése megtörtént. Minden felkért 
ajánlattevő már meg is küldte az árajánlatát. Ez alapján most már mondhatom, hogy 
egy 9 személyes Volkswagen Transporter Kombi HT 2.0 TDI típusú jármű kerül 
beszerzésre. Várhatóan jövő év első negyedévében át is vehetjük a forgalomba 
helyezett falubuszt, kapacitástól függően, addigra beszerelésre kerülnek az 
alapgépjárműbe, a pályázati kiírásnak megfelelő, kiegészítő (többlet) felszerelések.  
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 40 
perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
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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 


