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Majer Ferenc képviselő
Fiskál József képviselő

Jelen van továbbá: dr. Fejes István

aljegyző

Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai
közül 5 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom.
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselőtestület jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2013. (X. 30.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2013. (VIII. 01.),
74/2013. (VIII. 01.), 78/2013. (VIII. 01.), 81/2013. (VIII. 30.), 82/2013. (VIII. 30.),
83/2013. (VIII. 30.), 87/2013. (IX. 12.), 88/2013. (IX. 12.), 90/2013. (IX. 12.),
91/2013. (IX. 12.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi.
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Fiskál János polgármester:
Az írásban megküldött meghívóban 15. napirendként szereplő település
közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató elmarad, mivel Hajba Zsolt őrsparancsnok
úr jelenleg is a leszerelését intézi Veszprémben a kapitányságon. Ő november 1-től
Budapesten, más beosztásban fog dolgozni és a Tóth Gábor őrparancsnokhelyettesnek is halaszthatatlan elfoglaltsága akadt. Ezt a tájékoztatót a novemberi
közmeghallgatáson fogja megtartani a rendőrség. Ennek figyelembevételével teszek
javaslatot a napirendek elfogadására.
A napirendekkel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem
volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2013. (X. 30.) határozata
a 2013. október 30-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1.

A közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

2.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

3.

Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Fiskál János polgármester

4.

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási
megállapodás módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

5.

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes szociális
ellátásokról, igénybevételének rendjéről szóló 5/2011. (III.31.)
önkormányzati rendeletének módosításához hozzájárulás
Előadó: Fiskál János polgármester

6.

Vízkárelhárítási terv előkészítése
Előadó: Fiskál János polgármester
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7.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekegyesítése
Előadó: Fiskál János polgármester

8.

Az Olaszfalu-Felsőperében lévő 707/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Fiskál János polgármester

9.

Döntés a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetséghez való csatlakozásról
Előadó: Fiskál János polgármester

10. Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
11. Eplény község egészségtervének elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester
12. Döntés a központi orvosi ügyelet közös
feladatainak ellátásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

diszpécserszolgálati

13. Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt
keretén belül
Előadó: Fiskál János polgármester
14. A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére irányuló intézkedésre pályázat benyújtása
Előadó: Fiskál János polgármester
15. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. A közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet
módosítása volt az eredeti cél, de sok apró kis módosításra lett volna szükség, akkor
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azonban már nagyon sok hivatkozás került volna a rendeletbe, ezért célszerű emiatt
is és az új közös hivatal miatt is, egy egységes szerkezetű, új rendeletet alkotni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013.(X. 31.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról
és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(IV.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 17. §, a 19. § (1), (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 7. § (1) bekezdése, 17. §, a 19. §
(2) bekezdése tekintetében a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 20. § (1) bekezdése tekintetében a Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 112. § (2)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20. § (2) bekezdése
tekintetében a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § (2) bekezdése tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §

A rendelet szabályait kell alkalmazni a közterületek használatával
kapcsolatos jogviszonyokra, kivéve:
a) helyi közút nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos
eljárásra,
b) a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek feladatellátásához
szükséges közterület-használatra,
c) a piaci helyhasználat engedélyezésre,
d) a kijelölt várakozó és megőrző helyek területén tartózkodó
gépjárművek közterület-használatára,
e) a képviselő-testület megbízásából történő járműmegőrző tevékenység
ellátására.
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2. §

A rendelet alkalmazása során:
a) alkalmi árusítás: Eplényben székhellyel, telephellyel nem rendelkező
vállalkozás árusítása, amelynek során az egyes árusítási alkalmak
között árusítási szünet van,
b) idényjellegű árusítás: Eplényben telephellyel rendelkező vállalkozás
legalább heti 5 napon keresztül történő, egybefüggően 60 naptári
napot meghaladó árusítása,
c) mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusítóhely, amelyre
vonatkozó működési engedély birtokosának székhelye vagy telephelye
nem Eplény
község közigazgatási területén található,
d) mozgó árusítás: Eplény község közigazgatási területén székhellyel vagy
telephellyel rendelkező kereskedő önjáró vagy gépjárművel vontatott
árusítóhelye,
e) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint
megtartott békés összejövetel, felvonulás és tüntetés; csoportos
kulturális, sport és hasonló jellegű foglalkozás, előadás vagy
tájékoztató,
f) vállalkozási, értékesítési tevékenység termék közterületen történő bemutatásával:
az üzlet, vállalkozás a forgalmazott terméket nyitvatartási idő alatt
az üzlet, vállalkozás székhelye, vagy telephelye közelében, közterületen
állítja ki,
g) vásár, alkalmi árusítás: országos, vagy helyi jelleggel rendezett olyan
adásvételi tehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be,
h) zöldterület: az állandóan növényzettel fedett közterület. Olyan terület,
amelyet a település belterületén közparkok, közkertek elhelyezése
céljából alakítanak ki, és amely a Helyi Építési Szabályzatban ilyenként
van jelölve.
2. A közterület használata

3. §

(1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit
rendeltetésének megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános
magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.
(2) Közterület-használati engedély nélkül használható a közterület:
a) nyomvonal jellegű létesítmények elhelyezése esetén,
b) közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállítás céljából
üzemzavar esetén, ha az a 72 órát nem haladja meg.
(3) Engedély alapján használható a közterület:
1. a közterület fölé 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, légkondicionáló berendezés, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet elhelyezésére,
2. mobil elárusító fülke, pavilon elhelyezésére,
3. figyelmeztető, tájékoztató tábla elhelyezésére,
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4. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
elhelyezésére,
5. felvonulási épület, konténer elhelyezésére,
6. alkalmi és mozgó árusításra,
7. vendéglátó ipari előkert céljára,
8. kitelepülés céljára, idényjellegű árusításra, üzleti szállítás, rakodás
alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
9. kiállítás, és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység
céljára,
10. javító, szolgáltató tevékenység végzéséhez,
11. kerékpártároló kihelyezésére, létesítésére,
12. szeméttároló kihelyezésére közületek részére,
13. zöldfelület igénybevételére,
14. közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata
elhelyezésére,
15. szállított tüzelőanyag tárolásához,
16. építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek elhelyezéséhez, vagy
lerakásához;
17. az árusító saját házi kertjében, kiskertjében termesztett zöldség és
gyümölcs árusításához.
(4) Tömegszórakoztató intézmény (cirkusz, céllövölde, körhinta, stb.) részére
közterület-használat a község központjában lévő (Eplény helyi építési
szabályzatában meghatározott Vt1, Vt2 és Zkp besorolású övezetekben)
közterületen engedélyezhető.
(5) Az üzleti védőtető (előtető) elhelyezése csak akkor engedélyezhető, ha
legfeljebb 50 cm-re nyúlik be a közterületbe.
4. §

(1) Az engedélyesnek az igénybe vett területet és környezetét folyamatosan
tisztán és rendezett állapotban kell tartani és a keletkezett hulladék, szemét
elszállíttatásáról gondoskodnia kell. Közterületen szervezett alkalmi
rendezvény esetén az engedélyes kötelezettségének a rendezvény
befejezését követő 12 órán belül eleget kell, hogy tegyen.
(2) Cirkusz telepítése esetén az állatok által használt terület takarításáról,
fertőtlenítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.
(3) Hulladék képződésével járó közterület-használata akkor engedélyezhető,
ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe
veszi.
(4) A közterület-használó köteles a téli síkosság-mentességet biztosítani a
közterületi létesítmény karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni.
3.

A közterület-használata iránti
használatának engedélyezése
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kérelem,

a

közterület-

5. §

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az a természetes személy,
jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet nyújtja be, aki a
közterületet használni kívánja.
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet rendelet a 1. függeléke
szerinti tartalommal kell benyújtani a polgármesterhez.
(3) A közterület-használati kérelem tartalmazza:
a) az engedélyt kérő, illetve képviselőjének nevét,
b) lakcímét vagy székhelyét,
c) az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét,
d) elektronikus levélcímet, telefax számát, a telefonos elérhetőséget,
amennyiben rendelkezik ilyennel,
e) közterület-használat célját és időtartamát,
f) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos
meghatározását (m2-ben),
g) közterületen folytatni kívánt tevékenység rövid leírása így különösen:
anyaga, rögzítés módja, elhelyezni kívánt tárgyak,
h) a tevékenység gyakorlására jogosító okirat így különösen: vállalkozói
igazolvány, működési engedély ismertetését,
i) ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos, e
munka legfontosabb jellemzőinek leírása a munka pontos helyének
megjelölésével.
(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt tevékenység ellátásához
szükséges más jogszabályokban előírt hatósági és szakhatósági
engedélyeket, hozzájárulásokat.
(5) Amennyiben ugyanazt a közterületi helyet több kérelmező kívánja
használni, a kérelmeket érkezési sorrendben kell elbírálni.

6. §

(1) A közterület-használati engedély tartalmazza:
a) az engedélyes nevét és bejelentett lakó-, ha azzal nem rendelkezik
tartózkodási helyének, székhelyének, telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély
milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,
c) a tevékenység meghatározását vagy építmény megnevezését, amely a
közterület-használattal megvalósul,
d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek
pontos meghatározását,
e) az engedély visszavonása esetére, az eredeti állapot helyreállítására
vonatkozó kötelezettség előírását,
f) közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját,
g) a közterület-használattal járó járulékos költségek, így különösen: víz,
energia megfizetésének módját.
(2) Az engedélyben a figyelmet fel kell hívni arra is, hogy:
a) a közterület használata csak az egyéb jogszabályban előírt előírások
betartásával történhet,
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b) az anyagok és szerkezetek tárolásakor a tárolás csak a munka- és
egészségvédelmi előírásokban foglaltak szerint történhet.
(3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati
engedélyben elő kell írni a használattal nem érintett közterület felöli
oldalon a községképi követelményeket kielégítő kerítés, palánk létesítését.
(4) A közterület-használati engedélyben elő kell írni az eredeti állapot
helyreállítására, valamint a forgalmi rend fenntartására vonatkozó
kötelezettséget.
(5) Az engedélyben rendelkezni kell arról, hogy az engedély az engedélyest és
– a benyújtott kérelemben megjelölt – az engedélyes által gyakorolni
kívánt tevékenységet végző:
a) természetes személyt, vagy
b) megbízottként,
alvállalkozóként
eljáró
szervezetet,
annak
alkalmazottját jogosítja fel a közterület-használatra.
7. §

(1) A közterület-használati engedélyről szóló határozat meghozatala helyett a
kérelmezővel hatósági szerződést is lehet kötni.
(2) Amennyiben a közterület-használati engedély a határozott időtartam
lejárta előtt valamely feltétel beálltánál fogva megszűnhet, az engedélynek
tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat nem köteles kártalanítást fizetni.

8. §

(1) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot,
vagy hatósági szerződést közölni kell:
a) az érdekelt és érintett ingatlanok tulajdonosaival,
b) kérelmezővel,
c) közös önkormányzati hivatal Városüzemeltetési Irodájával,
d) rendezvény esetén a rendőrhatósággal.
(2) A közterület-használati engedélyt a helyszínen kell tartani, vagy a
létesítményen az engedélyes nevét, vagy az engedély számát (kereskedő
esetében a székhelyet is) látható helyen és módon fel kell tüntetni.
4. A közterület-használat díja, mentesség a közterület-használati díj
megfizetése alól

9. §

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáért – építési és a felvonulási
tevékenységet is beleértve – használati díjat kell fizetni, melynek mértékét
a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A közterület-használati díjat:
a) éves, vagy állandó használat esetén előre, a tárgyév január 15. napjáig,
évközi kezdés esetén az engedély kiadását követő hónap 15. napjáig
előre,
b) havi használat esetén a tárgyhó 15. napjáig, hóközi kezdés esetén 15
napon belül előre,
c) napi használat esetén egy összegben a használat megkezdése előtt kell
fizetni.
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(3) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap és 1
négyzetméter el nem érő terület egésznek számít.
10. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni, ha a rendezvény közfeladat
ellátására irányul, így különösen jótékonysági, környezetvédelmi,
egészségvédelmi, kulturális, szabadidős, közösségi célú rendezvények
esetében.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a rendezvény szervezésére
vállalkozási tevékenység keretében került sor.
5. A
közterület-használati
engedély
meghosszabbítása, a közterület használat
megtiltása, az engedély visszavonása

megszűnése,
szüneteltetése,

11. § (1) Az engedély megszűnik:
a) a meghatározott idő elteltével,
b) a bontó feltétel bekövetkeztével,
c) a közterület-használatra, a közterületen végzett tevékenységre
vonatkozó jogszabályban foglaltak megsértése miatt az engedély
visszavonásával, a hatósági szerződés felmondásával,
d) a közterületen folytatott tevékenységre szóló jogosultság
megszűnésével,
e) a jogosult halálával, – kivéve, ha polgári jogi jogutódja kéri a
jogutódlás megállapítását – jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével,
(2) A közterület-használatra jogosult részéről történő, határidő lejárta előtti
megszüntetésre irányuló szándék bejelentésével a közterület használata
azon időponttól szűnik meg, amikor a közterületet az eredeti állapot
helyreállításával visszaadja.
12. § (1) A meghatározott időtartamra szóló engedély, hatósági szerződés
érvényessége az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt
legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. A
meghosszabbítás iránti kérelemre, és annak alapján adott engedélyre a
rendelet szabályait alkalmazni kell.
(2) Kérelemre az engedély az érvényességi időn belül meghatározott időszakra
szüneteltethető. Hatósági szerződés esetében a szünetelésről a
szerződésben, vagy a szerződés módosításában rendelkezni kell.
(3) A közterület-használat megszűnésekor az engedélyesnek az eredeti
állapotot helyre kell állítania.
(4) A közterület-használattal járó kötelezettségek szempontjából a 11. § (1)
bekezdés a)-d) pontjában meghatározott esetekben az az időtartam is
közterület-használatnak számít, ameddig a volt engedélyes az eredeti
állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
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13. § (1) A közterület használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes az
engedélyben, továbbá bármely jogszabályban, a tevékenységre
vonatkozóan meghatározott kötelezettségét nem teljesíti – ide értve a
jogszabály szerint tiltott magatartástól való tartózkodás kötelezettségét is –
vagy, ha az engedély kiadására, meghosszabbítására a jelen rendeletben
meghatározott feltételek hiányában került sor.
(2) Meg kell tiltani a közterület használatát, amennyiben a közterület
használatára a rendeletben meghatározott engedély kiadása nélkül kerül
sor, vagy a közterület rendeltetéstől eltérő használatához nem kell
engedély, de a tevékenységet a rendelet szabályaival ellentétes módon
gyakorolják. Amennyiben a közterület jogosulatlan használata a közterület
állagának sérelmével járt, a közterület jogosulatlan használóját kötelezni
kell a közterület helyreállítására.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti döntések meghozatalánál a határozatot
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításával kapcsolatosan
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. A közterületek filmforgatási célú igénybevétele
14. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a 6. alcím rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot nem
haladhatja meg.
(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy
különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon
időintervallum alatt összességében az 1500 m2-t nem haladhatja meg
15. § (1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható
károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető
helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület,
vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a
döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.
(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon
belül a közterület használatot biztosítani kell.
(3) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell
alkalmazni.
(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti
helyzet megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti helyzet a
természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel
járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy egy részét
mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon
belül a közterület használatot biztosítani kell.
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16. §

Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű
célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás
időtartama nem haladja
meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében
készülő film forgatása esetén a harminc napot.

17. §

A Képviselő-testület a hatósági szerződés, és a 15. § (1), (3) bekezdése
szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

18. §

A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a
mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a
törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése az irányadó.
7. A közterületek használatával kapcsolatos hatáskör gyakorlása,
egyes döntésekkel kapcsolatos rendelkezések

19. § (1) A közterület-használati engedély kiadására, visszavonására, a rendeletben
meghatározott esetben a közterület használat megtiltására, a rendeletben
meghatározott szabályok szerinti kötelezésről szóló döntés meghozatalára,
önkormányzati hatósági jogkörben, átruházott hatáskörben a polgármester
jogosult.
(2) Szervezett sportrendezvény tartása esetén a rendezőnek az
Önkormányzattal hatósági szerződést kell kötni a zöldterület
igénybevételével, a közterület tisztántartásával, a zaj- és rezgésvédelemmel
kapcsolatos – Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
hatályos önkormányzati rendeleteiben meghatározott – előírások
teljesítése érdekében.
(3) A Közgyűlés a hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos hatáskörét
átruházza a polgármesterre.
(4) A hatósági szerződésben rendelkezni kell:
a) a zöldterület igénybevételével kapcsolatosan a rendeletben
foglaltaknak megfelelően a zöldterület helyreállításáról,
b) a közterület tisztántartásával kapcsolatosan a köztisztasággal
összefüggő tevékenységekről szóló önkormányzati rendelet szerinti
illemhely, szeméttároló edényzet biztosításáról és üzemeltetéséről, a
rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról, szükség
esetén fertőtlenítéséről,
c) a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatosan a zaj- és rezgésvédelem helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
korlátozások betartásáról.
(5) Amennyiben a hatósági szerződés megkötésére nem kerül sor, a
rendezvény megtartását a hatáskör gyakorlója megtiltja.
(6) Közparkban gépi meghajtású járművel sporttevékenységet tilos folytatni.
A gépi meghajtású járművel végzett sporttevékenységet a hatáskör
gyakorlója megtiltja.
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20. § (1) A 19. § (1) bekezdésben meghatározott esetekben újrafelvételi kérelem
benyújtásának nincs helye.
(2) A közterület használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásokban nincs lehetőség elektronikus kapcsolattartásra.
8. Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelete.
22. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(IV.27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 5. alcíme helyébe a
következő rendelkezés lép:
„5. Követelés mérséklése, elengedése, lemondás a követelésről,
államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása „
(2) Az Ör. a következő 18/A §-sal egészül ki:
„ (1)
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására vonatkozó
rendelkezéseket:
a) az önkormányzat költségvetéséről szóló, vagy
b) átmeneti gazdálkodásáról szóló, vagy
c) az adott társadalmi viszonyt szabályozó
önkormányzati rendeletében rögzíti.”

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.(X. 31.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló
3/2013. (II. 22) önkormányzati rendelet módosításáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének
költségvetési bevételét
96 530 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét
0 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 5 661 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének
költségvetési kiadását
102 191 eFt-ban
működési finanszírozási kiadásait
0 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait
0 eFt-ban
állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit
forrásonként a rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által 2013. évben ellátandó kötelező feladatokhoz,
önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatot megillető 2013. évi központi költségvetésből juttatott
állami támogatások jogcímenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete
tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt
előirányzatonkénti részletezését a rendelet 5.a. melléklete tartalmazza.
3. §

Az Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek
pótlására szolgáló általános és céltartalékok előirányzatait a rendelet 6.
melléklete tartalmazza

4. §

Ez a rendelet november 1-én lép hatályba, és 2013. december 31-én
hatályát veszti.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3.

Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Fiskál János polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2013. (X. 31.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója” című napirend előterjesztését és
a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1-4.
mellékletében szereplő 2014. évi költségvetési koncepció számítási anyagát
elfogadta és a költségvetés véglegesítéséhez a következőket határozza el:
1.1.

1.2.
1.3.

A költségvetés tervezésekor prioritást élveznek a kötelező feladatok, az
önként vállalt feladatok csak a kötelező feladatok maradéktalan ellátása
esetén vállalhatóak, de csak olyan mértékben, amely nem veszélyezteti
az önkormányzat működőképességét.
Át kell tekinteni az önkormányzati vagyon további hasznosításának
lehetőségeit. Fel kell tárni az önkormányzati célokat nem szolgáló,
feleslegessé vált, értékesíthető forgalomképes vagyonelemeket.
A költségvetési kiadási előirányzatok tervezésénél törekedni kell arra,
hogy a feladatfinanszírozással érintett területekhez a lehetőségekhez
mérten minél alacsonyabb önkormányzati többletfinanszírozással
kelljen hozzájárulni.

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban
megfogalmazott szempontok figyelembevételével terjessze majd be az Eplény
Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatát.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: A 2014. évi költségvetési rendelet előterjesztésének
időpontja
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
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Scher Ágota irodavezető

4.

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási
megállapodás módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati
javaslatokról.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2013. (X. 31.) határozata
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási
megállapodás módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás 1.
módosítását, az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, elfogadja.

2.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot Társulási
Tanács elnökét küldje meg.

Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2013. november 10.
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Lőczi Árpád csoportvezető
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2013. (X. 31.) határozata
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási
megállapodás módosításáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás 2.
módosítását, az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal, elfogadja.

2.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot Társulási
Tanács elnökét küldje meg.

Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2013. november 10.
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Lőczi Árpád csoportvezető
5.

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes szociális
ellátásokról, igénybevételének rendjéről szóló 5/2011. (III.31.)
önkormányzati rendeletének módosításához hozzájárulás
Előadó: Fiskál János polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2013. (X. 31.) határozata
Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes szociális
ellátásokról, igénybevételének rendjéről szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati
rendeletének módosításához történő hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Papkeszi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása területén nyújtott személyes szociális ellátásokról, igénybevételének
rendjéről szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához
hozzájárulás” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
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1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Papkeszi Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása
területén
nyújtott
személyes
szociális
ellátásokról,
igénybevételének rendjéről szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati
rendeletének módosításához – az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt
rendelettervezetnek megfelelően – hozzájárul.

2.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot Papkeszi
Község Önkormányzat Polgármesterének küldje meg.

Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2013. november 10.
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Lőczi Árpád csoportvezető
6.

Vízkárelhárítási terv előkészítése
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Előzetes információk alapján több százezer forinttól a milliós nagyságrendig terjed
egy-egy vízkárelhárítási terv elkészítése, ezért javasolom, hogy első lépésként az
árajánlatkérésről döntsön csak a képviselő-testület.
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2013. (X. 31.) határozata
Vízkárelhárítási terv előkészítéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vízkárelhárítási
terv előkészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vízkárelhárítási
terv elkészítésére vonatkozó folyamatot az árajánlatok kérésével elindítja.
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2.

A képviselő-testület a beérkező árajánlatok és a 2014. évi költségvetési,
valamint pályázati források figyelembevételével, a 2013. december 18-i
ülésén dönt a helyi vízkárelhárítási terv elkészíttetéséről.

3.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi
vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozóan, legalább három jogosult
tervezőtől, árajánlatot kérjen.

Felelős:
Határidő:

7.

Fiskál János polgármester
2. pontban: 2013. december 18.
3. pontban: 2013. november 30.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekegyesítése
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Időközben az ügyvédi irodától érkezett egy újabb levél, amelyben azt jelezte az
ügyvédnő, hogy Németh Ferenc és társai fenntartják az elbirtoklásra vonatkozó
igényüket, de készek a korrekt megegyezésben. Ebből a levélből inkább az
elbizonytalanodásuk érződik. Az ügyvédnő a Szöllősi család idejére visszanyúló
tulajdonszerzésére vonatkozóan kért az önkormányzattól bizonyítékokat.
Válaszlevelemben felhívtam az ügyvédnő figyelmét, hogy a megbízása nem terjed ki
a Szöllősi család jogi képviseletére és az ügyfelei vannak bizonyítási kényszerben.
Továbbá megírtam, hogyha ügyfelei valóban korrektek kívántak volna lenni, akkor
először az önkormányzatot keresték volna meg közvetlenül, nem pedig jogi
képviselő útján. Nyomatékosan felhívtam a figyelmüket, hogy 2013. november 1-től
birtokháborítónak tekintjük őket és ennek megfelelően fogok fellépni velük szemben
az önkormányzati tulajdon védelme érdekében, amennyiben a szívességi használat
felmondását közlő felhívásban foglaltaknak nem tennének önként és határidőben
eleget.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Az előterjesztés mellékleteként csatolt térképkivonaton a napirenddel érintett
helyrajzi számok elhelyezkedésére vonatkozóan tett fel kérdést.
Fiskál János polgármester:
Az alpolgármester úr által mutatott ingatlanokról van szó.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, vagy észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
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A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2013. (X. 31.) határozata
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekegyesítéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Önkormányzati
tulajdonú ingatlanok telekegyesítése” című napirend előterjesztését és a következő
döntést hozta:
4.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, – az Eplény helyi
építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
alapján az Ep - belterületen lévő parkerdők övezetébe tartozó – a
kizárólagos tulajdonát képező Eplény 83, 84, 85 és 86 hrsz-ú, beépítetlen
terület megnevezésű ingatlanok telekegyesítését kezdeményezi, az Eplény 83
hrsz-ú ingatlanba történő egybeolvasztással.

5.

A képviselő-testület teljes körűen felhatalmazza a polgármestert, hogy a
telekegyesítési eljárást indítsa el és a szükséges intézkedéseket,
nyilatkozatokat megtegye.

Felelős:
Határidő:
8.

Fiskál János polgármester
2. pontban: folyamatosan

Az Olaszfalu-Felsőperében lévő 707/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztésben hivatkozott birtokvédelmi eljárásban hétfőn helyszíni szemlét
tartottak, amelyen rajta kívül a Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője,
Molnár Gyula a kerítést építő és Rozs Gyula az ingatlan szívességi használója is részt
vett. Megegyezés született, hogy földmérő által előzetesen megjelölt részeken az utat,
a kerítés elbontásával, 2013. november 30-ig, Molnár Gyula szabaddá teszi.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Kérdezem, hogy arról az ingatlanról van szó, amelyiket a Fehér család Felsőperébe
költöztetésekor vettünk?
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Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondja, hogy annak a megosztásából megtartott ingatlanrésznek az
értékesítéséről kéri a döntést.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, vagy észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2013. (X. 31.) határozata
Az Olaszfalu-Felsőperében lévő 707/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az OlaszfaluFelsőperében lévő 707/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése ” című napirend előterjesztését
és a következő döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, az Olaszfalu-Felsőperében lévő 707/3 hrsz-ú
kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1463 m2 térmértékű, – az ingatlanvagyonkataszterben üzleti vagyonként nyilvántartott – tehermentes
ingatlanát értékesítésre kijelöli azzal, hogy az ingatlan értékét 850 000,- Ftban állapítja meg. Így, az ingatlan értékesítése során, versenyeztetési eljárást
nem kell lefolytatni.

2.

A képviselő-testület – az előterjesztésben ismertetettek alapján – az ingatlan
fekvését, közművesítettségét, beépíthetőségét, a nyilvántartási, illetve a
becsült vagyoni értékét is figyelembe véve, az Olaszfalu-Felsőperében
jelenleg kialakult, aktuális ingatlanárak alapján kívánja értékesíteni.

3.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(IV.27.)
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörében lejárva
az 1. pontban szereplő ingatlan értékesítésére – a 2. pontban meghatározott
feltételek figyelembevételével és keretei között – a szükséges intézkedéseket
megtegye és a vagyonátruházásra szóló megállapodást megkösse.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
3. pontban: folyamatosan
átvezetésig
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az

ingatlan-nyilvántartásban

történő

9.

Döntés a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetséghez való csatlakozásról
Előadó: Fiskál János polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2013. (X. 31.) határozata
a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetséghez való csatlakozásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a Cuhavölgyi Bakonyvasút Szövetséghez való csatlakozásról” című napirend előterjesztését
és a következő döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2014. január 1-től a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetséghez
rendes tagként kíván csatlakozni, továbbá az alapszabályban foglaltakat
elfogadja.

2.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Cuha-völgyi
Bakonyvasút Szövetség Ügyvezető Testülete elnökét a határozatról értesítse.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
1. pontban: 2014. január 1.
2. pontban: 2013. november 15.

10. Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Örülök a kezdeményezésnek, amely – mint kormányzatilag is támogatott projekt –
remélhetőleg meg is fog valósulni. Fontos lenne, hogy az Eplény település faragott
köve is ott legyen az építményben.
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Czigler Zoltán alpolgármester:
Az első változatban a faragott kővel kapcsolatban volt egy saját elkészíttetésre
vonatkozó javaslat is, az most nem szerepel az előterjesztésben, ennek mi az oka?
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondja, hogy a faragot kő átadása már önkormányzati vagyonátadás
lenne, ami kicsit bonyolítaná a helyzetet annyiban, hogy ehhez a vagyonrendeletet is
módosítani kellene. A pénzeszköz átadás viszont nem tartozik az önkormányzati
vagyon körébe. Sokkal nem lett volna olcsóbb, ha egyáltalán olcsóbb lett volna, a kő
kifaragtatása és eljuttatása sem.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, vagy észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati
javaslatokról.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2013. (X. 31.) határozata
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések
meghozataláról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Világ Királynője
Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Életfa Kárpátmedence Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az
önkormányzat a Nemzet egységének megvalósításához egy marék földet
adományoz.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a az egy marék
földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: 2013. november 30.

A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2013. (X. 31.) határozata
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések
meghozataláról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Világ Királynője
Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Világ Királynője
Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a
Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő
feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozatában nevesített
„Engesztelő Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja az Engesztelő
Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es faragott
terméskő elkészíttetéséhez szükséges 63 500,- Ft összegű adomány
nyújtásával.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terméskő
elkészíttetéséhez szükséges adományt a Világ Királynője Mozgalom
11734169-20012199 számú bankszámlára átutalja.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: 2014. március 31.

11. Eplény község egészségtervének elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az egészségtervet a képviselő-testület és a kulcsszereplők is megkapták. Dr. Kovács
Hajnalka háziorvos az egészségtervet jónak ítéli és elfogadásra javasolja. Az IKSZT
munkatársai és az alpolgármester úr által észrevételezetteket pontosították, illetve
javították.
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2013. (X. 31.) határozata
Eplény község egészségtervének elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény
község egészségtervének elfogadása” című napirend előterjesztését és a következő
döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 6.1.2-11/1/2012-0772 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok
Eplény Községben” pályázati támogatással elkészített és az előterjesztéshez
mellékelt Egészségterv-tanulmányt elfogadja.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egészségtervtanulmány programjainak a végrehajtásához szükséges intézkedéseket
megtegye.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: folyamatosan

12. Döntés a központi orvosi ügyelet közös
feladatainak ellátásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

diszpécserszolgálati

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2013. (X. 31.) határozata
a központi orvosi ügyelet közös diszpécserszolgálati feladatainak ellátásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a
központi orvosi ügyelet közös diszpécserszolgálati feladatainak ellátásáról” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület – VMJV Egészségügyi
Alapellátási Intézménnyel (a továbbiakban: Alapellátási Intézmény)
korábban létrejött, külön megállapodásban meghatározott, változatlan
mértékű kiegészítő finanszírozással – hozzájárul, hogy a Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: VMJV Önkormányzata) által
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fenntartott Alapellátási Intézmény Központi Ügyeletének alapellátási
sürgősségi betegellátása 2013. december 1-jétől a mentőszolgálati közös
diszpécserirányítással bővített szolgáltatásként működjön a kórházba történő
beköltözéséig a jelenlegi Veszprém, Cserhát ltp. 1. szám alatti telephelyen.
Egyetért továbbá a határozat 1. mellékletét képező 2. számú módosító
megállapodás, valamint a határozat 2. mellékletét képező háromoldalú
megállapodás tartalmával és az abban felsorolt együttműködők részéről
történő aláírásával.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti
hozzájárulásról hozott határozatot küldje meg VMJV Önkormányzata
polgármesterének.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: azonnal

13. Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt
keretén belül
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2013. (X. 31.) határozata
az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer eszközbeszerzésekkel
történő fejlesztéséről KEOP 1.1.1/c/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén
belül pályázat támogatásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Az Északbalatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP
1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/132013-0010 kódszámú pályázat megvalósítását támogatja.
2. Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz e
határozatával igazolja, hogy a közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció
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alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a határozat mellékletét
képező Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott Üzemeltetési
Koncepciót ismeri és elfogadja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Északbalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulást értesítse.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2013. november 8.
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Lőczi Árpád csoportvezető
14. A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére irányuló intézkedésre pályázat benyújtása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Egy sikeres pályázat esetén a falugondnoki szolgáltatást el lehetne indítani. Akkor a
szociális étkeztetést és az óvodai ételszállítást már nem vásárolt szolgáltatással
biztosítanánk. Gyermek és felnőtt személyszállításra alkalmas mikrobusz beszerzését
tervezzük. Így az ételszállításon felül az óvodások is igénybe tudnák venni, valamint
pl. esetenként az idősek szervezett szűrővizsgálatra szállítása is megoldott lenne.
Bogár Tamás képviselő:
A mikrobuszhoz a vezető miből lenne finanszírozva?
Fiskál János polgármester:
A falugondnoki szolgálathoz jelenleg 2 millió Ft támogatás igényelhető, ez fedezné a
bérköltséget. Az üzemeltetési költséget egy jó részét a térítési díjakból és a jelenlegi
vásárolt szolgáltatás díjának megtakarításból biztosítanánk.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, vagy észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati
javaslatról.

26

A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2013. (X. 31.) határozata
A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedésre
pályázat benyújtásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Darányi Ignác
Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP)
III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedésre pályázat benyújtása” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló
intézkedésre vonatkozóan, az újranyitást követően pályázatot nyújt be az
első célterület keretében igénybe vehető támogatásra, az új falugondnoki
szolgáltatás fejlesztéséhez.

2.

A képviselő-testület az új falugondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, egy
maximálisan 10 millió forint értékű mikrobusz beszerzésére pályázik.

3.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához, az árajánlatok bekéréséhez az intézkedéseket, nyilatkozatokat
megtegye, továbbá a pályázat feltételeinek esetleges teljesítéséhez szükséges
együttműködési megállapodásokat, szerződéseket aláírja.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
a pályázat benyújtására nyitva álló időszak határnapja

15. Egyebek

Fiskál János polgármester:
1. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a ravatalozó felújítás, temető bővítés
projekt a tervezett ütemben halad, a kerítés, a szerződéses 2013. október 31-i
határidőre, elkészült és már a ravatalozó alapozási munkálatai folynak.
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2. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az ingatlanok értékesítésére vonatkozó
hirdetésekbe befektetett munka és költség megtérülni látszik. A komoly
érdeklődést bizonyítja, hogy már telek kiválasztások is történtek és napokban
szerződéskötésre is sor kerül. Mind az írott és internetes hirdetés hozott
potenciális vevőjelölteket. Az internetes hirdetéssel kapcsolatban érdekességként
említem, hogy 2013. december 23-án pl. Ausztráliából érkező vevőkkel
találkozom.
A tájékoztatóval kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el.
Fiskál János polgármester:
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18,05 órakor bezárom.
K.m.f.
Fiskál János
polgármester

dr. Fejes István
aljegyző
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