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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2012. szeptember 13-án 17,30 órai kezdettel  

 

tartott üléséről



A képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház 

 

 

Jelen vannak: Fiskál János polgármester 

Czigler Zoltán alpolgármester 

Bogár Tamás képviselő 

Fiskál József képviselő 

Majer Ferenc képviselő 

 

 

- meghívott: Sümegi Attila aljegyző 

 

 

 

Fiskál János polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-

testület tagjai közül 5 fő jelen van - az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.  

 

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy „Egyéb 

ügyek” keretében az alábbi két napirendi pontot is vitassák meg: 

- Működési célú hitelfelvételhez kapcsolódó döntés meghozatala; 

- Notebook vásárlása. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

65/2012.(IX.13.) határozata 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadja: 

1./  A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.17.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

3./ Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése 

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

4./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése 

      Előadó: Fiskál János polgármester 
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5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

6./ Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosításának kezdeményezéséről döntés 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

7./  A Gyulaffy László Általános Iskola munkaterve a 2012/2013-as tanévre 

      Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató  

        Fiskál János polgármester 

 

8./  Egyéb, döntést igénylő ügyek 

 a/ Együttműködési megállapodás pályázatírásra; TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 

 b/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program elkészítése 

 c/ Működési célú hitelfelvételhez kapcsolódó döntés meghozatala 

 d/ Notebook vásárlása 
 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

 

1./  A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 

 

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 

alkot: 

 

17/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet 

 

a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról 

 

 

 

2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.17.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 

alkot: 
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18/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

3./ Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése 

 

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 

alkot: 

 

19/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet 

 

az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.)   önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

 

4./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 

 

 

5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi. 
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6./ Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosításának kezdeményezéséről döntés 

 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

66/2012.(IX.13.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Eplény község településfejlesztési 

koncepcióját, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában a módosítás irányát 

meghatározó dokumentumot az alábbi tartalommal elfogadja: 

     Az Eplény 4 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a falusias lakóterület felülvizsgálata, az 

ingatlanon a beépíthetőség feltételeinek növelése érdekében a vegyes terület-felhasználás 

kijelölésének vizsgálata. 

2./ Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004.(XI.11.) önkormányzati rendelet 10. § 

(4) bekezdés a) pontja elírás javításaként, helyesen: „ az épületeket az oldalhatáron álló 

beépítés szabályai szerint kell elhelyezni”.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

67/2012.(IX.13.) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

66/2012.(IX.13.) határozattal elfogadott településfejlesztési koncepción alapuló 

településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítását célzó 

rendezést készítő tervező megbízására és a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

7./  A Gyulaffy László Általános Iskola munkaterve a 2012/2013-as tanévre 

 

      Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató  

        Fiskál János polgármester 
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 

határozatokat hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

68/2012.(IX.13.) határozata 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulaffy László Általános Iskola 

2012/2013-as tanévre vonatkozó munkatervével – az előterjesztéssel egyezően – 

jóváhagyólag egyetért. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

69/2012.(IX.13.) határozata 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulaffy László Általános Iskola 

Pedagógiai programjának módosításával – az előterjesztéssel egyezően – jóváhagyólag 

egyetért. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

8./  Egyéb, döntést igénylő ügyek 

 a/ Együttműködési megállapodás pályázatírásra; TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

70/2012.(IX.13.) határozata 

 

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

„Óvodafejlesztés” című TÁMOP-3.1.11-12/2  pályázaton való részvételt támogatja. 

2./ A képviselő-testület a jelen és további pályázatok benyújtására vonatkozóan – az 

előterjesztés mellékleteként csatolt – együttműködési megállapodást köt a Goodwill 

Consulting Kft-vel (1162 Budapest, Timur utca 74.), egyben felhatalmazza a 

polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére. 
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3./  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az óvoda vezetőjét – a pályázattal 

kapcsolatosan – a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: 1./ és 2./ pontban: Fiskál János polgármester 

   3./ pontban: Fiskál János polgármester 

                                  Klausz Éva vezető óvónő  

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

     2./ pontban: azonnal 

     3./ pontban: folyamatos 

 

 

 

Fiskál János polgármester megjegyzi, hogy már tervezet szintjén ismert a falufejlesztési 

LEADER pályázat, amelyben a ravatalozó felújítására szeretnének pályázni, illetve az 

energetikai pályázatok is hamarosan kiírásra kerülnek. A pályázat benyújtását meg fogja 

előzni egy ingyenes hatástanulmány, hogy van-e értelme a napelemes vagy napkollektoros 

megoldásban gondolkodni a három önkormányzati intézmény energia-ellátásával 

kapcsolatban.  

 

 

 

 b/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program elkészítése 

 

 

Fiskál János polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a jogszabály 

szerint a települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésére 

köztisztviselőt vagy közalkalmazottat jelölhet ki. Eplény Községi Önkormányzat esetében a 

két óvónő jöhet szóba, mivel ők közalkalmazottak. Mindenképpen célszerű e tanfolyamra 

olyan személyt küldeni, aki eplényi és ismeri a környezetet.  

 

Kérdés 

 

Czigler Zoltán alpolgármester kérdezi, két megoldás közül kell választani? 

 

 

Fiskál János polgármester válasza szerint, ha az „A” határozati javaslatot fogadják el, akkor 

az esélyegyenlőségi program elkészítéséhez igénybe veszik a Türr István Képző és Kutató 

Intézet mentori segítségét és képzését. Amennyiben a „B” határozati javaslatot fogadják el, 

akkor az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízzák meg az esélyegyenlőségi program 

elkészítésével, mivel ők rendelkeznek szakemberrel.  

Úgy véli, pénzügyileg kedvezőbb, amiért nem kell fizetni, viszont azt nem tudja megmondani, 

hogy eredményesebb lesz-e. Amennyiben külső céget bíznak meg az elkészítésével, akkor 

rövid időn belül rendelkezni fognak egy esélyegyenlőségi programmal. Amennyiben a 

képzésen vesz részt egy közalkalmazott, akkor nem fog kb. 200.000,- Ft-ba kerülni, de 

nyilván nem lesz teljesen ingyenes.  

Javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását azzal, ha esetleg nem indul be a képzés, akkor 

az októberi testületi ülésen döntenek az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízásáról.  

 

Hozzászólás nem hangzik el. 
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

71/2012.(IX.13.) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényi 

kötelezettség teljesítése érdekében, a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelettel összhangban, a 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet szerint, a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályai alapján, az önkormányzati esélyegyenlőségi program elkészítéséhez a Türr 

István Képző és Kutató Intézet (TKKI) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi 

Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának háttérintézménye – mentori segítségét és képzését 

igénybe vegye, a jelentkezési lapot megküldje. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 c/ Működési célú hitelfelvételhez kapcsolódó döntés meghozatala 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

72/2012.(IX.13.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámla-hitelt kíván igénybe venni 

9.000.000,- forint, azaz Kilencmillió forint összegben számlavezető pénzintézetétől az 

OTP Bank Nyrt-től. 

2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat a futamidő alatti 

költségvetésében a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet betervezi, jóváhagyja és 

saját bevételeiből biztosítja. 

3./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re 

engedményezi a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok 

jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív 

hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjárműadóból és a helyi adókból 

származó bevételeit. 

4./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete inkasszójogot biztosít valamennyi a 

Magyar Államkincstárnál, vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben 

megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. 
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5./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszó 

felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt-vel.  

6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 

                2./ - 5./ pont esetében: folyamatos 

                6./ pont esetében: 2012. november 9. 

 

 

 

 d/ Notebook vásárlása 
 

 

Fiskál János polgármester szóbeli előterjesztésében kifejti, hogy a GVOP pályázat keretében 

biztosított notebook meghibásodott, és a javítás költségéért már egy újat lehet vásárolni. A 

szervizben úgy nyilatkoztak, hogy nem érdemes megjavítani.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy maximum 150.000,- Ft + Áfa összegig járuljon hozzá egy 

notebook vásárlásához a 2012. évi költségvetés önkormányzati igazgatási tevékenység dologi 

kiadásai terhére.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

73/2012.(IX.13.) határozata 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének – az önkormányzati igazgatási tevékenység – dologi kiadásai terhére 1 db 

notebook vásárlásához maximum 150.000,- Ft + Áfa összegig.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

 

NAPIREND UTÁN: 

 

Fiskál János polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy mai napon a Veszprém Megyei 

Jogú Város Közgyűlése tárgyalta Eplény Községi Önkormányzat Veszprémi Kistérségi 

Társuláshoz történő csatlakozását. Az ülésen részt vett és a közgyűlés egyhangúlag támogatta 

a csatlakozást. Ugyancsak mai napon kapta meg az önkormányzati hivatal felállításával 

kapcsolatban Porga Gyula polgármester támogató levelét, melyben javasolja, hogy legkésőbb 

november elején kezdjék el a szervezési és egyéb munkákat.  
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A jogszabály szerint 2013. január 1-jét követő 60 napon belül kell az önkormányzati 

hivataloknak felállniuk miután a körjegyzői hivatalok 2012. december 31. napjával a törvény 

erejénél fogva megszűnnek. Nyilván arra törekszenek, hogy a zökkenőmentesség biztosítása 

érdekében január elejétől kezdve ez működjön. Úgy gondolja, a zirci hivatalnak is érdeke, 

hogy minél előbb megtörténjenek azok az átadások, amelyeket akár már most meg lehet tenni.  

 

 

 

Fiskál János polgármester az ülést 18 óra 25 perckor berekeszti. 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fiskál János                                              Sümegi Attila 

                                     polgármester                                                  aljegyző                
 


