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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2013. február 21-én 17,35 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 jegyző 
 

 

 

 

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. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

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

hoz: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2013.(II.21.) határozata 
 

 

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

elfogadja: 

1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről 

      Előadó: Fiskál József  VEB elnöke 

 

2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 a/  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerinti határozat meghozatala 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 b/ Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

3./ A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet módosítása   

   Előadó: Fiskál János polgármester 
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4./ Közös önkormányzati hivatal létrehozása Veszprém Megyei Jogú Város, valamint 

Tótvázsony és Hidegkút községek önkormányzataival, valamint Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának elfogadása 

       Előadó: Fiskál János polgármester 

 

5./ Gyulaffy László Általános Iskola 2012/13. tanév I. félévi beszámolója 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

6./  Nordica Skiarena Kft. kérelmének megtárgyalása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

7./ Egyéb döntést igénylő ügyek 

 a/ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2012.(X.25.) határozatának 

módosítása 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 b/ A Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezéséhez kapcsolódó 

véleményezés  

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

8./  Tájékoztató a társulásban ellátott feladatok aktuális állapotáról (szóbeli) 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

9./  Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1./   Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről 

 

      Előadó: Fiskál József  VEB elnöke 

 

 

Fiskál József képviselő, bizottsági elnök tájékoztatása szerint a képviselő-testület tagjai 

határidőre teljesítették vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket, így a továbbiakban 

mindenki gyakorolhatja képviselői jogait. 

 

 

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

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 

2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 a/  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerinti határozat meghozatala 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy látszólag tartalék is van a 

2013. évi költségvetésben, melyek jelentős mértékben függenek a bevételek teljesítésétől. 

Úgy tervezték, hogy ha minimális szinten teljesülnek a költségvetési bevételek, akkor év 

végén is egyensúlyban lesz a költségvetés. Megjegyzi, hogy a mostani időszakban nagyon 

kevés az olyan önkormányzat, aki könnyen alkotott költségvetést, a legtöbbnek ez problémát 

okoz. Elmondja, ha a ravatalozó felújítására a pályázati támogatást elnyerik, akkor a 

költségvetésben a saját erő rendelkezésre áll. Ezen kívül további fejlesztéseket azért nem 

terveztek, mert összesen két ingatlan értékesítését építették be a költségvetési rendelet 

tervezetébe. A másik nyitott kérdés a sípálya bevételek, ami bizonyos értelemben 

bizonytalanná teszi a költségvetés végrehajtását.  

 

 

Kérdés 

 

Czigler Zoltán alpolgármester felveti, mi történik akkor, ha mégsem tudnak két telket 

értékesíteni, illetve a sípálya bevételek nem realizálódnak? A 2013. évi költségvetés 

tervezésénél gondolkodtak-e egy „B” tervben? 

 

Fiskál János polgármester válasza, hogy természetesen van egy tartalék, ami bizonyos 

mértékben ellensúlyozza a bevételek elmaradását. Amennyiben nyernek a LEADER 

pályázaton, akkor a beruházást ebben az évben nem kezdik meg – mivel három év alatt kell 

megvalósítani -, így annak az önrésze megmarad. E kettő együtt már 11-12 millió forintot 

jelent, ezen kívül még megtakarítás lehet, ha ebben az évben nem fizetnek beiskolázási 

támogatást, illetve a társadalmi szervek támogatásán lehet még valamennyit csökkenteni. Arra 

vonatkozóan nem készítettek vészforgatókönyvet, ha a sípályától egy forintot sem kapnak, de 

annak nyilvánvalóan komoly jogkövetkezménye lenne. Azt is figyelembe kell venni, ha a 

sípálya részéről nem érkezik be minden bevétel, akkor kiadási oldalon szintén csökkenés 

várható. Az adófizetési morált nehéz megbecsülni, de ha az előző évi bevételeket tekintik, 

akkor azok teljesíthetők. Ugyanakkor, ha nem lesz más megoldás, akkor ÖNHIKI-s 

pályázatot kell benyújtaniuk.   

 

 

Hozzászólás nem hangzik el.    

 

 

 

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

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

15/2013.(II.21.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés 

a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg. 
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adatok ezer forintban 

Saját bevételek 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 

Helyi adók 9 864 9 864 9 864 9 864 

Önkormányzati vagyon értékesítése, 

hasznosítása 
9 359 8 830 8 830 8 830 

Osztalék, koncessziós díj, hozam 0 0 0 0 

Ingatlanértékesítés bevétele 6 600 6 600 6 600 7 000 

Bírság, pótlék- és díjbevétel 200 150 150 150 

Összesen: 26 023 25 444 25 444 25 844 

2./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló 

kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg. 
adatok ezer forintban 

Adósságot keletkeztető ügyletekből 

származó kötelezettségek 
2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 

Folyószámlahitel 3 660 3 660 3 660 3 660 

Összesen: 3 660 3 660 3 660 3 660 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 b/ Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

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

alkot: 

 

3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 

 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

 

 

 

3./ A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet módosítása   

 

   Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 



 6 

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

alkot: 

 

4/2013.(II.22.)  önkormányzati rendelet 

 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  

9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

4./ Közös önkormányzati hivatal létrehozása Veszprém Megyei Jogú Város, valamint 

Tótvázsony és Hidegkút községek önkormányzataival, valamint Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának elfogadása 

 

       Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés 

 

Czigler Zoltán alpolgármester utal arra, hogy a költségvetési rendeletben 8,8 millió forint 

került betervezésre az önkormányzati hivatal működésének támogatására. Az előterjesztés 

szövegében 6-8 millió forint szerepel.  

 

Fiskál János polgármester elmondja, hogy a költségvetésben szereplő összeget nem éri el a 

működési hozzájárulás mértéke. Az önkormányzatnak a Közösségi Ház rezsiköltségét kell 

vállalnia, viszont a hivatal működésével kapcsolatos költségei csökkeni fognak. 

Összességében ugyanannyit fognak fizetni Veszprémnek, mint Zircnek, azonban több 

szolgáltatást kapnak.  

 

Czigler Zoltán alpolgármester érdeklődik, hogy a hivatali átadás-átvétel hogyan áll? 

 

Fiskál János polgármester válasza, hogy az átadás-átvétel a háttérben folyamatban van, de az 

ütemezést az osztályok egymással egyeztetni fogják. Hozzáteszi, elsőként a folyamatban lévő 

ügyeket adják át, majd azt követően a komplett iratokat.  

 

Hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

 

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

határozatokat hoz: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

16/2013.(II.21.) határozata 

 

Veszprém Megyei Jogú Várossal, Tótvázsony és Hidegkút községek önkormányzatával 

közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával, Tótvázsony és Hidegkút Községek Önkormányzataival a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a alapján a közös 

önkormányzati hivatal 2013. március 1. napjával történő létrehozására vonatkozó – a 

határozat mellékletét képező – megállapodást jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

17/2013.(II.21.) határozata 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának elfogadásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala, mint költségvetési szerv alapító okiratát – az előterjesztés 2. 

melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

 

 

 

5./ Gyulaffy László Általános Iskola 2012/13. tanév I. félévi beszámolója 

 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

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

hoz: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

18/2013.(II.21.) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulaffy László Általános Iskola 

2012/13. tanév I. félévi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6./  Nordica Skiarena Kft. kérelmének megtárgyalása 

 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Fiskál János polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az összes e-

mailváltást elmentette, mindent pontosan dokumentálni tud a sípályával kapcsolatban. 

Hozzáteszi, hogy korábban bárkivel bármit meg lehetett beszélni, egészen más volt 

mindenkinek a dolgokhoz való hozzáállása, de a mostani ügyvezető viselkedése túl megy 

minden határon.  

Elmondja, hogy írásban megfogalmazta az előterjesztés határozati javaslatát, amit ismertet a 

képviselő-testület tagjaival.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

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

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

19/2013.(II.21.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a Nordica 

Skiarena Kft. az Albérleti Szerződésben foglaltakat rendszeresen és folyamatosan, 

súlyosan megszegi, különösen a határidőben történő fizetési kötelezettség teljesítés 

elmulasztásával, a helyi szállásadók felé vállalt kedvezmény egyoldalú megvonásával, 

valamint engedély nélküli tevékenységek végzésével, amely a Főbérlői Szerződést is 

veszélyezteti – felhatalmazza a polgármestert, hogy fizetési meghagyással szerezzen 

érvényt a lejárt határidejű számlák és késedelmi kamatok behajtására. 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nordica Skiarena Kft. 

tevékenységével, elszámolásával kapcsolatban 2010-re visszamenőlegesen, átfogó 

vizsgálatot, továbbá – a hóolvadást követően, közvetlenül – helyszíni ellenőrzést 

kezdeményezzen az Albérleti Szerződésben vállalt kötelezettségek utóellenőrzése 

érdekében. 

      Az ellenőrzések eredményéről írásos jelentésben számoljon be a képviselő-testületnek, 

amely alapján dönt a további intézkedések megtételére vonatkozóan. 
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3./ Tekintettel arra, hogy a Nordica Skiarena Kft. részletfizetési kérelme alátámasztó 

dokumentumokat nem tartalmaz, így az jelen formában objektíven nem elbírálható, ezért a 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 15 napos határidővel – a kérelem 

alátámasztására – számlák, szerződések, továbbá e szezonra vonatkozóan forgalmi adatok 

(jegyértékesítés, vendéglátás, sí szerviz és kölcsönzés, oktatás, reklám és szponzori 

bevételek, valamint működési kiadások) becsatolására hívja fel a kérelmezőt. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

     2./ pontban: 2013. április 30.  

                3./ pontban: azonnal   

 

 

 

7./ Egyéb döntést igénylő ügyek 

 a/ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2012.(X.25.) határozatának 

módosítása 

 

      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 
 

20/2013.(II.21.) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2012.(X.25.) határozatának 2./ 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„2./  A ÉNGY 2012. 2. normáinak felhasználásával készült költségvetés alapján a beruházás 

tervezett összege 1. 016.353,- Ft + Áfa. Az egyéb költségekre, a nettó beruházási összeg 

max. 12 %-áig lehet pályázni. A pályázat támogatási intenzitása nettó 100 %. 

 A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást sikeres pályázat esetén 

megvalósítja és az ahhoz szükséges saját forrást a megvalósítás évében – tervek szerint 

2013-ban – a költségvetési rendeletében biztosítja.” 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 b/ A Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezéséhez kapcsolódó 

véleményezés  

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

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

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

21/2013.(II.21.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetőjének – Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos 

főkapitány – javaslata és a megküldött szakmai életrajz alapján Dr. Ipsits Csaba r. 

alezredes Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői kinevezését támogatja. 

2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Veszprém 

Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

8./  Tájékoztató a társulásban ellátott feladatok aktuális állapotáról  

 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Fiskál János polgármester elmondja, hogy február hónapban sikerült elintézni az engedélyeket 

a központi orvosi ügyelet és a védőnői szolgálattal kapcsolatban, így 2013. március 1-jétől 

már a veszprémi ügyelet látja el a feladatot, illetve a korábban Gyulafirátót körzetet ellátó 

védőnőhöz került a település. Jelzi, hogy a szociális étkeztetés zökkenőmentesen zajlik.  

 

 

Kérdés nem hangzik el. 

 

 

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

társulásban ellátott feladatok aktuális állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 

9./  Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 

 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 

Kérdés nem hangzik el. 
 

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

folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Fiskál János polgármester az ülést 18 óra 40 perckor berekeszti. 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fiskál János                                                     Sümegi Attila  

                               polgármester                                                           jegyző 
 


