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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/57/9/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
augusztus 19-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  

 
Távol maradtak: Bogár Tamás és 
   Fiskál József képviselők 
 
 
 Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Az ülést elsősorban a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak a megválasztása miatt kellett augusztusra tenni. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes az 5 fős képviselő-testület tagjai közül 3 képviselő 
jelen van. Bogár Tamás és Fiskál József képviselők előre jelezték távolmaradásukat.  
 
A meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek indítványt a napirend elfogadására.  
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, az 5 tagú 
képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2014. (VIII. 19.) határozata 

 
a 2014. augusztus 19-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról 
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NAPIRENDEK: 
 
1.  Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 Előadó: dr Mohos Gábor jegyző 
 
2.  A/ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
B/ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 25/2013. 
(III. 28.) számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési 
Szabályzatának a módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3.  Döntés a 2014. évi beiskolázási támogatásokról 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
4.  Döntés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1675674653 és 

1675674396 iratazonosító számú határozatainak a megfellebbezéséről 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
5.  A víziközmű – szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, az 

üzemeltetett víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 
jóváhagyása  

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
6.  Egyebek 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 
(Az érintettek nem kérték a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.) 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A jegyző javaslata alapján a korábbi Választási Bizottság megválasztására vonatkozik 
az előterjesztés, kiegészítve két póttag megválasztásával. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
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 
62/2014. (VIII. 19.) határozata 

 
a Helyi Választási Bizottság tagjainak 

megválasztásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Helyi 
Választási Bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottság tagjává megválasztja: 
 

Dr. Ács Árpád Eplény, Veszprémi u. 60/a. 
Major Zsolt Eplény, Gyöngyvirág u. 2. 
Stéber Tibor Eplény, Veszprémi u. 100. 
Szilárd Mihály Eplény, Veszprémi u. 96. 
Véber Imre Eplény, Gyöngyvirág u. 8/1. szám alatti lakosú tagokat, 
valamint 
Tarné Jámbor Anita Eplény, Búzavirág u. 18. szám alatti lakosú 1. 
póttagot és 
Takács Tímea Eplény, Veszprémi u. 70. szám alatti lakosú 2. 
póttagot. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről 

gondoskodjon. 
 

 
Határidő: eskütételre: azonnal, de legkésőbb 2014. augusztus 25-ig 
Felelős: eskütétel: Fiskál János polgármester  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
 Lőczi Árpád csoportvezető 
 
(Ezt követően Fiskál János polgármester szünetet rendelt el és sor került a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak és póttagjainak eskütételére. Az eskütételt követően folytatódott az ülés.) 
 
 
2. A/ Döntés a KEOP – 2014 – 4.10.0/F pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáról 

 B/ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 25/2013 (III. 
28.) számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatának a 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak az első határozati javaslatról. 
  
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  
6633//22001144..  ((VVIIIIII..  1199..))  hhaattáárroozzaattaa  

  
a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés a 

KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. A projekt (építési beruházás) várható nettó bekerülési költségére való 
tekintettel, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik rész nemzeti eljárásrend előírásainak 
megfelelően, hirdetmény nélküli eljárást folytat le. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás 
lefolytatásához szükséges intézkedéseket megtegye, továbbá a Kbt. 122/A. §-a 
szerint – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő 
megítélése szerint teljesíteni képes – legalább három gazdasági szereplőnek 
egyidejűleg, közvetlenül írásban, az ajánlattételi felhívást küldje meg. 
 

3. A képviselő-testület az eredményes közbeszerzési eljárást követően feltételes 
vállalkozási szerződéseket köt a nyertes ajánlatevőkkel, amelyeknek a 
hatálybalépési feltétele a sikeres pályázat. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1-2. pontokban: az eljárás megindítására 2014. augusztus 29., illetve 

 folyamatosan 
  3. pontban: az eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően 

 azonnal 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
 Harsányi István csoportvezető 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Kérem, hogy az előterjesztés második határozati javaslatáról is szavazzon a testület. 
 
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  

6644//22001144..  ((VVIIIIII..  1199..))  hhaattáárroozzaattaa  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III. 28.) 

számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatának a 
módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III. 28.) számú 

határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatának a módosítása” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III. 28.) számú 
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata, 2. fejezet „A közbeszerzési 
eljárás menete és dokumentálása” 2.1.2. pontja első mondata helyébe a következő 
mondat lép:  „Az ajánlati/részvételi felhívást – a hatályos SZMSZ 7. § f) pontja 
alapján, átruházott hatáskörben – a polgármester fogadja el.” 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 
3. Döntés a 2014. évi beiskolázási támogatásokról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A határozatba a korhatárok azért kerültek bele, mert vannak olyan diákok, akik a 
harmadik középiskolát járják, őket nem kell támogatni. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így a polgármester kérte 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 
65/2014. (VIII. 19.) határozata 

 
a 2014. évi beiskolázási támogatásokról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 2014. 
évi beiskolázási támogatásokról” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a már legalább 2014. 
június 1-jétől állandó eplényi lakóhellyel rendelkező és nappali tagozatos – 
általános iskolai tanulók részére (legfeljebb 16 éves korig) 6000,- Ft/tanuló, a 
középfokú intézmény nappali tagozatán tanulók részére (az első szakma, vagy 
érettségi megszerzéséhez, legfeljebb 20 éves korig) 8000,- Ft/tanuló, a 
felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanulók részére (az első diploma, illetve 
mesterképzés megszerzéséhez, legfeljebb 26 éves korig) 10 000,- Ft/tanuló 
beiskolázási támogatás biztosít iskolai Erzsébet-utalvány formájában. 
 

2. A tanulók, illetve a gondviselőjüknek formanyomtatványon 2014. szeptember 
5-ig az igénybejelentést, a támogatás átvételekor pedig az iskolalátogatási 
igazolás egy eredeti példányát be kell nyújtaniuk a polgármesterhez.  

 
3. A beiskolázási támogatást legkésőbb 2014. szeptember 19-ig lehet átvenni. A 

határidőben történő igénybejelentés és az iskolai Erzsébet-utalvány 
átvételének az elmulasztása jogvesztő, ezért azok a támogatási igény elévülését 
vonják maguk után. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a helyben szokásos 
módon tegye közzé és az igénybejelentő formanyomtatványt állítsa össze. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. és 3. pontban: 2014. szeptember 19. 
  2. pontban: 2014. szeptember 5. 
  4. pontban: 2014. augusztus 22. 

 
 

4. Döntés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1675674653 és 
1675674396 iratazonosító számú határozatainak a megfellebbezéséről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Mindkét határozat megfellebbezését javasolom, mert az Eplény Községi 
Önkormányzat tisztességesen járt el és tisztességesen számolt el, mindenféle 
vizsgálat nélkül általános érvek alapján egyetlen önkormányzatot sem lehet 
elmarasztalni. Amennyiben a fellebbezés nem lenne eredményes, akkor bírósághoz 
fordulunk.   
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így a polgármester kérte 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 
66/2014. (VIII. 19.) határozata 

 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1675674653 és 1675674396 

iratazonosító számú határozatainak a megfellebbezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1675674653 és 1675674396 iratazonosító 
számú határozatainak a megfellebbezéséről” című előterjesztést és a következő 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel nyilatkozik, hogy 
a 1102526380 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási határozat 
alapján, a pályázatnak megfelelően végrehajtott és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) helyszíni ellenőrzését 
követően, a 2011. május 5-én 1356458354 azonosító számú kifizetési kérelmet 
jóváhagyó határozattal pénzügyileg is lezárt projekt végrehajtása, a pénzügyi 
elszámolása és partnerekkel való kapcsolata tekintetében az önkormányzat 
tisztessége és jóhiszeműsége megkérdőjelezhetetlen. Az önkormányzatnak, az 
MVH 1675674653 és 1675674396 iratazonosító számú határozataiban – az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (Europen Comimission OLAF) jelentéséből 
– hivatkozott kapcsolatrendszerről és információkról soha nem volt 
tudomása. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MVH 1675674653 
iratazonosító számú határozatában foglaltakkal nem ért egyet, mivel az 
indokolásban hivatkozott jogszabályok egyikét sem szegte meg, ezért azt 
megfellebbezi és kéri annak teljes egészében történő visszavonását. 
 

3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MVH 1675674396 
iratazonosító számú határozatában foglaltakkal nem ért egyet, mivel az 
Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő visszaélést az önkormányzat nem 
követett el, és ezt a határozat indokolása a konkrét projektünkre vonatkozóan 
semmivel sem támasztja alá, ezért azt megfellebbezi és kéri annak teljes 
egészében történő visszavonását. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a két fellebbezést nyújtsa be, 
az MVH határozatokban szereplőknek megfelelően, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal felé. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2-4. pontban: 2014. augusztus 28. 
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5. A víziközmű – szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, az 
üzemeltetett víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 
jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
2016. évtől indulnának a felújítások. Addig bizonyos dolgokra pályázatokat is írnak 
ki, ezért nem hoznánk részletesebb határozatot. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így a polgármester kérte 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 
67/2014. (VIII. 19.) határozata 

 
a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, az 
üzemeltetett víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 

jóváhagyásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, az üzemeltetett víziközművekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által a 

11-33941-1-001-00-13 kódú Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszerre a 2015-
2029. évek közötti időszakra összeállított, és a 1280-34/2014. számon 
megküldött, Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által a 
21-33941-1-001-00-11 kódú Eplény szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-
rendszerre a 2015-2029. évek közötti időszakra összeállított, és a 1280-
64/2014. számon megküldött, Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Bakonykarszt 
Zrt-t a határozat megküldésével értesítse. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2014. augusztus 31. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
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6. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az egyebekben két tájékoztatóm lenne. A tegnapi napon a temető bővítés és 
ravatalozó felújításával kapcsolatban a helyszíni ellenőrzés megtörtént. Az ellenőrzés 
semmilyen hiányosságot nem tett, sőt a beruházást és a dokumentálását is 
megdicsérte az ellenőr. A kifizetési határozat rövidesen megjön, de szeptember 1-je 
előtt a támogatást már nem utalják ki, így a támogatásmegelőlegező hitelt csak 
szeptemberben tudjuk visszafizetni. 
 
A másik, amiről tájékoztatnám a Képviselő-testületet: a Nordica Skiaréna Kft. a 
bérleti díjból még mindig csak töredéket teljesített. Amennyiben augusztus 31-ig nem 
fizetnek, akkor javasolni fogom szeptember 10-i ülésen a bérleti szerződés 
felülvizsgálatát/felmondását és csak sokkal szigorúbb feltételekkel kötnénk új 
szerződést. A felmondással az önkormányzatnak át kellene adniuk a szerződésben 
rögzítettek szerinti vagyont, valamint amit használatba átadtunk. Ez tetemes 
vagyonvesztést jelentene a cégnek, illetve a szerződésszerű teljesítés miatt elmaradt 
iparűzési adó bérleti díjként való megfizetése is terhelné őket. Az ügyvezető 
tájékoztatása szerint megvan az új hitelkeretük, tehát semmi akadálya nem lehet 
annak, hogy fizessenek. A közüzemi díjakkal nincsenek elmaradva, azok kifizetését, 
időnként némi késedelemmel és szóbeli felszólítás után, de teljesítették. 
 
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      dr. Mohos Gábor 
polgármester                   jegyző 
 
 

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 
 

Lőczi Árpád 
csoportvezető 

 


