
1 

 

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/36/18/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
december 14-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
    
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 
                                Lőczi Árpád csoportvezető 
 Haizler Mihályné jegyzőkönyvvezető 

        
Igazoltan van távol: Bogár Tamás és 
       Fiskál József képviselők 
     
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 3 képviselő van jelen, Bogár Tamás és Fiskál József 
képviselő előre jelezte a távolmaradását, 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 3 tagja, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2016. (XII. 14.) határozata  
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 96/2016. (XI. 23.) 
határozat 4. pontja, a 97/2016. (XI. 23.), a 98/2016. (XI. 23.) határozat 2. pontja, a 
99/2016. (XI. 23.) és a 100/2016. (XI. 23.) képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú 
képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2016. (XII. 14.) határozata  

 
a 2016. december 14-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

 
1.   

A) A 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati 
rendelete módosítása és az önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló 12/2016. (II. 24.) határozat módosítása 

 
B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi 

átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2.  
A) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése 

 
B) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
Előadó: Fiskál János polgármester 

3. Az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásához előzetesen szükséges megállapodás elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi 
munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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5. Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervének 
jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester  
            dr. Mohos Gábor jegyző 

 
6. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. 

évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 

 
7. Egyebek 

 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1.  
A) A 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosítása és az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 12/2016. 
(II. 24.) határozat módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
  
A pályázatok közül, amelyeket ugyan benyújtottak, de forráshiány miatt nem kaptak 
támogatást, valamint amelyek kiírását bejelentették, de végül mégsem kerültek 
kiírásra, azok most kikerültek a költségvetésből. Mivel ez érinti a hitelfelvételt is, 
ezért egy határozati javaslat is kapcsolódik a napirendhez, amely az adósságot 
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról szóló 
határozatok módosítására vonatkozik. Először erről kell majd szavazni.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
103/2016. (XII. 14.) határozata 

 
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 12/2016. (II. 24.) 

határozat módosításáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 12/2016. (II. 24.) határozat módosítása” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 12/2016. (II. 24.) határozat 2. 
pontjában hivatkozott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

 

Fiskál János polgármester: 
  
Most pedig szavazzunk a 2016. évi költségvetés módosításáról. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

 
a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2. 
B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. 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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. 
A) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése 
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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2016. (XII. 14.) határozata 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításának előkészítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése” című 
előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításával – mely a határozat 1. mellékletét képezi – egyetért. 

 
2. A képviselő-testület a rendelet módosításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének és a 
Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának ismeretében dönt. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezetvédelmi hatóság 

és a Veszprém Megyei Önkormányzat felé a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: a beérkezett vélemény és állásfoglalást követően, a 2017. 

januári képviselő-testületi ülés 
    3. pontban: azonnal  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
      csoportvezető 
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B) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
105/2016. (XII. 14.) határozata 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződésről 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést, a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal, jóváhagyja. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést a nyertes 
ajánlattevő Kis-Jakab Dezső egyéni vállalkozóval kösse meg. 
 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 2. pontban: 2017. február 28. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Zoltán irodavezető 
 

 
3. Az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásához előzetesen szükséges megállapodások 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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2016. (XII. 14.) határozata 

 
Eplény és Olaszfalu községek lakosságának háziorvosi, házi gyermekorvosi  

és iskolaorvosi közös körzeteiről és székhelyéről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az egészségügyi 
alapellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához előzetesen szükséges 
megállapodás elfogadása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében foglalt, az egészségügyi alapellátási feladatellátások körzeteinek 
meghatározásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotásához az Olaszfalu 
község közigazgatási területére is kiterjedő háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
iskolaorvosi feladatellátások közös körzetének székhelyét Olaszfalu Község 
Önkormányzat Képviselő-testületével kötött megállapodás alapján, 8414 
Olaszfalu, Major utca 2. – orvosi rendelő – székhelycímmel határozza meg.  
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott megállapodást – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Olaszfalu Község Önkormányzat polgármesterével a megállapodást 
aláírja. 
 

3. A képviselő-testület vállalja, hogy az 1. pont szerinti egészségügyi alapellátási 
feladatellátások körzeteit szabályozó önkormányzati rendelete megalkotása 
során a több településre kiterjedő közös körzetek székhelyét a 2. pont szerinti 
megállapodás alapján rögzíti. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2016. december 30.  
  3. pontban: 2017. február 28. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők: 
   Angyal Éva irodavezető, 
                      dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó 
 
 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi 
munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban annyi kiegészítésem van, hogy az áprilisi napirendek 
közé kerüljön be a téli hó eltakarítással kapcsolatos feladatok és szerződés tárgyalása. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kértem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2016. (XII. 14.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és a javasolt kiegészítéssel a következő döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 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: 2017. június 30. 
    2. pontban: 2016. december 23. 
 
 
5. Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi 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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2016. (XII. 14.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi 
Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervét, a határozat 1. mellékletének 
megfelelően, jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott 2017. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2. pontban: folyamatosan 2017. december 31-ig 
 
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő:        Rompos Gabriella  
                 irodavezető 
 
 
6. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi 
tevékenységéről 
Előadó: 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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2016. (XII. 14.) határozata 

 
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
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7. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy hivatalosan is megérkezett a tájékoztatás 
arról, hogy a vis major pályázatunkon 2 741 000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk. Ebből a pénzből a Kiserdő utcában a nyári esőzés okozta károk kijavítást 
fogjuk folytatni.  
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17 óra 53 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 

 

 


