EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám: EPL/57/15/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
november 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről

Az ülés helye:

Eplény, Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Fiskál József képviselő
Majer Ferenc képviselő

Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető
Távol maradt:

Bogár Tamás képviselő

Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai
közül 4 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. Bogár
Tamás képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt előre jelezte távolmaradását.
Napirend előtt Fiskál József a Vagyonellenőrző Bizottság elnöke ad tájékoztatót a
képviselő-testület tagjainak a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
és a köztartozás mentes adózói adatbázisba történő felvételéről.
Fiskál József a Vagyonellenőrző Bizottság elnöke:
Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy 2014. november 11. napjáig
valamennyi képviselő eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, illetve
köztartozás mentes adózói adatbázisba történő felvételről gondoskodott.
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Fiskál János polgármester:
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
86/2014. (XI. 26.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete a 71/2014. (IX. 10.), a
72/2014. (IX. 10.), a 74/2014. (IX. 18.), a 75/2014. (IX. 18.), a 78/2014. (X. 1.), a
79/2014. (X. 1.) határozat 1., 4. és 5. pontja, a 84/2014. (X. 22.) és a 85/2014. (X.
22.) számú 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 4 tagja 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2014. (XI. 26.) határozata
a 2014. november 26-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1.

Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

2.

Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről
Előadó: Fiskál János polgármester

3.

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
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4.

Az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének az intézmény tevékenységéről szóló átfogó
beszámolója a 2013/14-es nevelési évről
Előadó: Fiskál János polgármester

5.

A Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos együttműködés 2015.
január 1-jét követő további fenntartására és a működését érintő
változásokra vonatkozó döntések meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester

6.

Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztés egy határozati javaslatot, mely a polgármester szabadságának
pénzbeli megváltásáról és jutalmazásáról, valamint egy rendelettervezetet tartalmaz,
mely az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szól.
Felkérem Czigler Zoltán alpolgármestert, hogy az előterjesztés határozati javaslattal
érintett részét terjessze elő.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Javasolom a polgármester szabadságának pénzbeli megváltásáról és jutalmazásáról
szóló határozati javaslat elfogadását, mivel Fiskál János polgármester, mint ahogy az
előterjesztés és a határozati javaslat is tartalmazza, sokat tett a településért.
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így az
alpolgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2014. (XI. 26.) határozata
a polgármester szabadságának pénzbeli megváltásáról és jutalmazásáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása és döntés a polgármester szabadságának a pénzbeli
megváltásáról” szóló előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az előző ciklusban
polgármesteri tisztséget betöltő Fiskál János polgármesternek – a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 69. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján – a 2014. október 12-i választáson megszűnt
jogviszonya alatt ki nem adott 81 nap szabadságának pénzbeli megváltásához
hozzájárul.
2. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben betervezett egy havi
illetménynek megfelelő, 353 648,- Ft, azaz Háromszázötvenháromezerhatszáznegyvennyolc forint összegű jutalomban részesíti a polgármestert,
különösen a 2013. és 2014. évben a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos
zökkenőmenetes váltás, az új együttműködés kialakítása kapcsán, továbbá ezen
időszakban lebonyolított sikeres pályázatok elkészítésében, benyújtásában,
végrehajtásában és elszámolásában végzett megnövekedett terhek és teljesítmény
elismeréseként.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban szereplő
kifizetésekkel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 3. pontban: 2014. december 3.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető
Fiskál János polgármester:
Javasolom a 2014. évi költségvetésről szóló rendelettervezet elfogadását.
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így az
alpolgármester 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
27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Tájékoztató Eplény Községi Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztés tájékoztató, mely nem igényel döntést. Az anyaghoz nem kívánok
kiegészítést tenni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el.
3. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.
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
89/2014. (XI. 26.) határozata
a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező
felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt
biztosító Veszprém-gyulafirátóti Gyulaffy László Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola felvételi körzetével egyetért.
2. Megállapítja, hogy az Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek között halmozottan hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermek nincs.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a határozat
megküldésével tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal főigazgatóját.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2014. november 30.
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád
csoportvezető
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4. Az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének az intézmény tevékenységéről szóló átfogó
beszámolója a 2013/14-es nevelési évről
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.
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
90/2014. (XI. 26.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének
a 2013/2014-es nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az Önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének az
intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolója a 2013/2014-es nevelési
évről” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
fenntartásában
működő
Eplényi
Napköziotthonos
Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2013/2014 nevelési
évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó
minőségben teljesítette.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az
óvoda vezetőjét.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2014. november 28.
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád
csoportvezető
5. A Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos együttműködés 2015.
január 1-jét követő további fenntartására és a működését érintő
változásokra vonatkozó döntések meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
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Fiskál János polgármester:
Tótvázsony és Hidegkút kiválik a közös hivatalból, ilyen szándéka Eplénynek nincs.
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyekről külön-külön kell
szavazni.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2014. (XI. 26.) határozata
közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás
módosításáról, Veszprém, Tótvázsony és Hidegkút Községek
Önkormányzataival
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Közös
Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos együttműködés 2015. január 1-jét követő
további fenntartására és a működését érintő változásokra vonatkozó döntések
meghozatala” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – Veszprém Megyei Jogú
Város, Tótvázsony és Hidegkút Községek Önkormányzataival – közös
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosításáról
szóló, a határozat 1. mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2014. december 11.
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
Fiskál János polgármester:
Kérem, hogy a Képviselő-testület szavazzon a második határozati javaslatról.
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2014. (XI. 26.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Közös
Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos együttműködés 2015. január 1-jét követő
további fenntartására és a működését érintő változásokra vonatkozó döntések
meghozatala” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala mint költségvetési szerv alapító okiratának
módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, továbbá annak
egységes szerkezetbe foglalását a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felkéri dr. Mohos Gábor jegyzőt, hogy az alapító okiratot
módosító okiratot, a módosítást jóváhagyó képviselő-testületi határozatot, és a
közös hivatal létrehozására társult önkormányzatok képviselő-testületi, illetve
közgyűlési határozatai alapján, az egységes szerkezetben elkészített alapító
okiratot, küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
részére.

Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2014. december 19.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Dénes Zsuzsanna, a Jegyzői Iroda vezetője
6. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Tájékozatom a képviselő-testületet, hogy a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772
azonosítószámú pályázattal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából, 2014. november 20-án, helyszíni monitoring ellenőrzés volt, amely
mindent szabályszerűnek és rendben talált.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala a tegnapi napon
ellenőrzést tartott a temető fenntartásának és üzemeltetésének a tárgyába. Ennek
kapcsán két hiányosságot állapítottak meg, az egyik az illemhely kialakítására, a másik
pedig a temetőtérkép kifüggesztésére vonatkozik, az előbbit 3 éven belül, míg az
utóbbit 2015. február 28-ig kell pótolni. Egyebekben mindent rendben találtak.
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A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége Területfejlesztési Társulása ma délelőtt
tisztújító közgyűlést tartott, amelyen a tagság a korábbi tisztségviselőket újra
választotta a ciklus idejére, így továbbra is én töltöm be az ügyvezető elnöki tisztet.
Egyetlen változás az Ellenőrző Bizottság elnökének a személyében van, mivel a
Pénzesgyőrben polgármesterváltás történt, így az elnök Hajós Ákos Úr, Pénzesgyőr
új polgármestere lett.
Szintén a mai napon történt, hogy Ráduly Sándor és fia Ráduly Lóránt eplényi
lakosok, ünnepélyesen, állampolgársági esküt tettek előttem.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:50 órakor 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
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
Lőczi Árpád
csoportvezető
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