EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/57/8/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
június 25-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Eplény Közösségi Ház

Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá: dr. Fejes István aljegyző
Klausz Éva vezető óvónő
Mágedliné Kiss Eleonóra Gyulaffy László Ált. Isk. igazgató

Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai
közül 4 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. Bogár
Tamás képviselő előre jelezte távolmaradását.
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2014. (VI. 25.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete a 12/2014. (I. 30.), a
33/2014. (V. 5.), a 43/2014. (V. 15.), a 44/2014. (V. 15.), a 47/2014. (V. 29.), a
49/2014. (V. 29.) az 50/2014. (V. 29.) és az 51/2014. (V. 29.) számú képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Fiskál János polgármester:
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2014. (VI. 25.) határozata
a 2014. június 25-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1.

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

2.

A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

3.

A közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

4.

A köztisztaság fenntartásáról szóló
megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

5.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásáról szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

6.

Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet és az Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
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önkormányzati

rendelet

7.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. II. félévi
munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester

8.

Előzetes döntés a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosítószámú, „A
gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” című
projekt
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás részére történő átadásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

9.

Döntés az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című és „KEOP-2014-4.10.0/F” kódjelű
pályázaton való részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester

10. Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának javaslata
önkormányzati
rendeletek
hatályba
lépése
időpontjának
meghatározására
Előadó: Fiskál János polgármester
11. Beszámoló az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2013/2014. tanévben
végzett munkájáról
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő
12. Tájékoztató az EU-s támogatással
végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

megvalósuló

projektek

13. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
2013/14. tanévének II. félévi tájékoztatója
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató
14. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
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Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) Önkormányzati
(továbbiakban: Ör.) 1. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a
rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat
költségvetésének
a) költségvetési bevételét
117 881 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételét
E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételét
17 340 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat
költségvetésének
a) költségvetési kiadását
115 436 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását
0 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait
21 197 E Ft-ban
állapítja meg.”
(3) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat
költségvetésének
a) költségvetési többletét
2 445 E Ft-ban
b) ebből működési hiány
6 214 E Ft-ban
c) ebből, felhalmozási többlet
8 659 E Ft-ban
állapítja meg.”

2014. évi
rendelete
következő
2014. évi
1 412

2014. évi

2014. évi

2. § (1) Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat
szerinti részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja
meg:
a) Működési kiadások
91 568 E Ft
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b) Felhalmozási kiadások
23 868 E Ft
(2) A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) Személyi juttatások
28 577 E Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok
7 154 E Ft
c) Dologi kiadások
44 928 E Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai
3 282 E Ft
e) Egyéb működési kiadások
7 627 E Ft
(3) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) Beruházások
23 868 E Ft
b) Felújítási kiadások
0 E Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft”
(2) Az Ör. 4. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez
18 234 E Ft irányító szervi támogatást biztosít.”
3. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
költségvetés céltartalékát 1 681 E Ft-ban állapítja.”

4. §

Az Ör. 10. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá
tartozó költségvetési szervénél a költségvetési létszámkeretet a 11.
mellékletben részletezettek szerint 13,16 főben állapítja meg, ebből a
közfoglalkoztatottak létszáma 5,16 fő.”

5. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
Az Ör. 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
Az Ör. 9. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
Az Ör. 11. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
2. A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az 1-5. § tekintetében a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 6. § (3) bekezdés tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § tekintetében környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleménye
alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell
gondoskodni.
(2) Avar és kerti hulladékok égetésére csak akkor kerülhet sor, – kivéve, ha az
adott területen az égetést a rendelet megtiltja - amikor kezelésük az (1)
bekezdésben meghatározott módon nem végezhető el.
(3) Az égetés szeptember 1. és április 30. között lehetséges, hétköznapokon
8.00 óra és 20.00 óra között. 19.00 óra után új tüzet gyújtani nem lehet.
2. § (1) Tilos égetni:
a) kisfeszültségű (0,4 kV), középfeszültségű (11-35 kV), nagyfeszültségű
vezetékek (≥120 kV) alatt,
b) távközlési vezetékek alatt,
c) véderdők és helyi védelem alatti területeken,
d) földbe helyezett közművek felett a védőtávolságon belül.
(2) A község közterületein az avar és kerti hulladékok égetése egész évben
tilos.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti napokon és vasárnap a község teljes
közigazgatási területén.
(4) Tilos az égetés szociális-, egészségügyi-, köznevelési-, kulturális- és sport
intézmények 50 méteres körzetében – függetlenül a fenntartó személyétől
–, azok működési ideje alatt.
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3. § (1) Az avart és a kerti hulladékot az ingatlanon csak kialakított tűzrakó helyen
lehet elégetni, oly módon, hogy az emberi egészséget, vagyoni és személyi
biztonságot ne veszélyeztesse, a környezetet pedig ne károsítsa.
(2) Az elégetendő avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és az
eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
(3) Nagy mennyiségű füstöt kibocsátó anyagot égetni tilos. Túlzott füst-, illetve
koromképződés esetén a tüzet azonnal el kell oltani és a levegőszennyezést
megszüntetni.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetében annak eloltásáról az égetést végző
köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlőt,
vagy legalább 50 l vizet edényben, vagy 1 db vizsgálati tűzoltásra alkalmas
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót,
vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben
tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
(5) A szabadban tüzet, vagy üzemeltett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni
tilos.
(6) Az erdők védelmében elrendelt országos, megyei vagy területi tűzgyújtási
tilalom esetén a település teljes közigazgatási területén tilos a tűzgyújtás és
égetés szabadtéren, amely ilyen esetben a kijelölt tűzrakóhelyekre is
kiterjed.
4. § (1) Az égetendő avar és kerti hulladék kommunális és ipari eredetű
hulladékkal, műanyaggal, gumival, vegyszerrel, veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladékokkal, állati eredetű hulladékokkal és egyéb veszélyes
hulladékkal nem keveredhet.
(2) Belterületen mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot
keletkezési helyén tilos elégetni.
(3) Külterületen, lábon álló növényzet, tarló égetése tilos, valamint a
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék helyben történő
égetése tilos.
5. § (1) Egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a szakszerviz által karbantartott
tüzelőberendezésekben csak erre a berendezésre engedélyezett
tüzelőanyagot szabad égetni.
(2) A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert,
festékmaradékot, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékot, állati eredetű
hulladékot, egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
6. § (1) Közterületen rendezvény tartására:
a) október 1. – április 30-a között 10.00 és 20.00 óra között,
b) május 1. – május 31., valamint augusztus 21. – szeptember 30-a között
10.00 és 22.00 óra között,
c) június 1. – augusztus 20-a között 10.00 és 24.00 óra között kerülhet
sor.
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(2) A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott közterület használati engedélyben kell rendelkezni az (1)
bekezdésben
rögzített
korlátozások
betartásával
kapcsolatos
kötelezettségről.
(3) A polgármester átruházott hatáskörben a közterületek használatáról szóló
önkormányzati rendelet alapján a közterület használati engedélyt
visszavonja, ha az engedélyes nem tesz eleget a (2) bekezdés szerinti
döntésben meghatározott kötelezettségének, vagy a közterület használatát
megtiltja, ha a rendezvény megtartására közterület használati engedély
kiadása nélkül került sor.
(4) A rendelet szabályait nem kell alkalmazni a gyülekezési jogról szóló
törvény hatálya alá tartozó tevékenységek gyakorlása, és az Önkormányzat
által szervezet ünnepségek, sportrendezvények, a rendelet 1. melléklete
szerinti fesztiválokhoz és sportrendezvényekhez kapcsolódó nyitó- és záró
ünnepségek esetében.
7. § (1)

Természetes személy a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon
háztartási igényét kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással
kapcsolatos zajt keltő tevékenységet, így különösen motoros fűnyírást,
motoros fakivágást, kerti traktor működtetését – a rendkívüli kárelhárítás
esetét kivéve, így különösen a veszélyesnek ítélt fa kivágását – nem
végezhet:
a) munkanapon 00 óra és 6.00 óra, valamint 20.00 óra és 24.00 óra
között,
b) munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével – 00 óra és
7.00 óra, valamint 19.00 óra és 24.00 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapon 00 óra és 8.00 óra, valamint 14.00 óra és
24.00 óra között.
d) Újévkor, Húsvét vasárnap és Karácsonykor.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, amikor
természetes személy a köztisztaságról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott közterület-tisztántartási kötelezettségének tesz eleget.

8. § (1) Pirotechnikai terméket
a) közterületi rendezvény keretében, vagy
b) lakóépületek udvarán családi rendezvény esetén 22.00 óráig lehet
felhasználni, alkalmanként legfeljebb 30 percig terjedő időtartamra.
Kivételt képez ez alól december 31. és január 1. napja.
(2) Társasház, lakásszövetkezeti épület esetén az (1) bekezdés b) pontja
szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a társasházközösség, vagy
lakásszövetkezet szervezeti-és működési szabályzatában és a házirendben
maga határozza meg az ingatlantulajdonosokra, használókra irányadó
rendelkezéseket.
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9. § (1) Az éves költségvetési rendelet szerint meghatározott Önkormányzati
Környezetvédelmi Alapot kizárólag környezetvédelmi célra lehet
felhasználni.
(2) Az Alap törvényben meghatározottak szerinti bevételeit:
a) zaj- és rezgésvédelemre,
b) a levegőtisztaság védelmére,
c) a környezeti terhek káros hatásainak csökkentésére,
d) a környezetvédelmi mérésekre,
e) a helyi szennyvíztisztító telep önkormányzati tulajdonban lévő
berendezéseinek felújítására,
f) a védett természeti értékek megőrzésére, eredeti állapotának
helyreállítására,
g) zöld területek védelmére, növelésére és fejlesztésére,
h) a környezet védelmét szolgáló tanulmányok, tervek készítésére,
i) környezeti oktatási és propaganda céljait szolgáló szabadidős
tevékenységek, társadalmi munkák támogatására,
j) az egészségre káros, közterületen meglévő gyomok irtására,
k) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok részvételi
díjára kell fordítani.
(3) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.
(4) A község Önkormányzat évente egy alkalommal az Alapból támogatást
nyújthat a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil
szervezetnek.
10. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2011. (XII. 22.) rendelete a környezetvédelem részleges helyi
szabályozásáról.

3.
A közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) 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.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

9

a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek
használatáról szóló 12/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) a következő 4/A-D.§-sal egészül ki:
„ 4/A. § (1) A zöldterület felbontásához közterület használati engedély
szükséges.
(2) Ha a zöldterület felbontása halasztást nem tűr, (pl. csőtörés esetén), az
igénybevevőnek értesítenie kell a zöldfelület-bontás tényéről a közös
önkormányzati hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti
egységét, majd a döntésben foglaltaknak, megfelelően gondoskodnia kell a
zöldterület helyreállításról.
4/B. § A zöldterület rendeltetéstől eltérő használatának megszűntével a
zöldterületen az eredeti állapotot 30 napon belül helyre kell állítani. A
szükségessé vált növénypótlást:
a) egy- kétnyári virágok esetén 30 napon belül,
b) évelő felületek, rózsaágyak, szőlő, kúszó növények, cserjék, sövények,
valamint
fák estén a legközelebbi telepítési időszak meghatározott
időpontjáig,
c) gyep-, pázsitfelületek esetén 90 napon belül kell elvégezni és átadni az
önkormányzatnak.
4/C. § (1) Parkban, zöldterületen sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon
lehet. A közterületen levő játszótereket, azok játszószereit rendeltetésüknek
megfelelően szabad használni.
(2) Játszótérre, gyepfelületre, parkosított területre és más zöldfelületre
járművel behajtani tilos. Ez alól csak a közterület fenntartást, fejlesztést,
vagy hulladékszállítást végző gépjárművek képeznek kivételt
4/D. § Közterületen növényzet– kizárólag gyümölcsfa, díszfa, díszcserje –
engedély alapján telepíthető. Az engedélyes a közművek elhelyezkedésére,
és a telepíteni kívánt fajtákra vonatkozóan az engedélyben meghatározottak
szerint köteles eljárni.”

2. §

Az Ör. 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3. A közterület-használata iránti kérelem, a közterülethasználatának engedélyezése, a közterület helyreállításáról szóló
döntés”

3. § (1) Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(2)

„(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az a természetes
személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet nyújtja be, aki,
vagy amely a közterületet használni, felbontani kívánja, vagy, a közterületen
növényzetet kíván telepíteni. ”
Az Ör. 5.§ (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
„j) ha a közterületen növényzetet kíván telepíteni, a gyümölcsfa, díszfa, vagy
díszcserje fajtájának megjelölését, kifejlett példányának méretbeli jellemzőit,
képi ábrázolását, és a telepítés tervezett helyének pontos megjelölését.”

4. §

Az Ör. 6.§-a a következő(4a)bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a közterület felbontására a 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján került
sor, a közterület helyreállításáról szóló határozatban elő kell írni az eredeti
állapot helyreállítására, valamint a forgalmi rend fenntartására vonatkozó
kötelezettséget.„

5. §

Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület-használati engedélyről és a közterület-helyreállításáról
szóló határozat meghozatala helyett a kérelmezővel hatósági szerződést is
lehet kötni.”

6. §

Az Ör. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az engedély megadásáról, megtagadásáról vagy a közterülethelyreállításáról szóló határozatot, vagy hatósági szerződést közölni kell:
a) kérelmezővel,
b) azzal, akit az ügyben ügyfélnek kell tekinteni,
c) a közös önkormányzati hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó
szervezeti egységével,
d) rendezvény esetén a rendőrhatósággal.
(2) A közterület-használati engedélyt, vagy a közterület-helyreállításáról
szóló határozatot 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.”

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

4.
A köztisztaság fenntartásáról
megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

szóló

önkormányzati

rendelet

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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
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Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
8.§ tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli
el:
1. §

E rendelet alkalmazása szempontjából
1. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott
belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark, lépcső), továbbá az
építmények közhasználatra átadott része,
2. köztisztasággal összefüggő tevékenység: közterületek, közforgalom
számára megnyitott területek tisztántartása,
3. tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, szemét-, hóés síkosság mentesítése, pormentesítése, gyommentesítése, allergén
növények irtása és a parlagfű virágzásának megakadályozása, minimum
évi háromszori kaszálása, csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolítása.

2. § (1) Az ingatlan tulajdonosának, használójának (továbbiakban együtt:
tulajdonosának):
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, és ha a járda mellett zöldsáv is van,
valamint járda hiányában, az úttestig terjedő teljes terület,
b) a járdaszakasz melletti, járda hiányában az ingatlan előtti, nyílt árok és
ennek műtárgyai tisztántartására,
c) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolítására vonatkozó kötelezettségére a köztisztasággal
és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló
ÉVM-Eüm. együttes rendelet rendelkezései az irányadóak.
(2) Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, úgy a kötelezettség a
tulajdonosokat egyenlő arányban terheli.
(3) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakasz, és
ha a járda mellett zöldsáv is van, valamint járda hiányában, az úttestig
terjedő teljes terület tisztántartására a köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló ÉVM-Eüm. együttes
rendelet rendelkezései az irányadóak.
(4) A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata esetén a
közterület tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségekre a köztisztasággal
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és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló ÉVMEüm. együttes rendelet rendelkezései az irányadóak.
(5) A közforgalom számára megnyitott területek tisztántartásáról az ingatlan
tulajdonosa, állami tulajdon esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezet köteles gondoskodni.
3. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanról a gyalogjárda és
az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal
biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti közlekedés akadálymentességét,vagy a
forgalomirányító tábla láthatóságát, továbbá a légvezetékek és kandeláberek
zavartalan üzemeltetését.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanján lévő fák
közterület fölé átnyúló részén lévő fészkelő helyek alatti közterület
szennyeződéstől való megtisztításáról. A madarak által okozott
szennyeződés eltávolításával kapcsolatos kötelezettség azon ingatlan
tulajdonosokra is kiterjed, ahol a közterülettel határos építményen fészkelő
madarak okozzák a közterület szennyeződését.
4. § (1) Az építési területtel határos közterületen az építtető köteles gondoskodni az
úttestre, járdára való sárfelhordás folyamatos megszüntetéséről.
(2) Közterületen építési törmeléket és az építkezés során keletkező egyéb
hulladékot tárolni csak külön engedéllyel lehet.
(3) Minden építkezésnél és bontásnál a közterületi fákat, valamint a közterületi
létesítményeket meg kell védeni..
(4) Építésnél, bontásnál, tatarozásnál, a közterület felbontásánál a keletkező
por és egyéb szennyező anyagok terjedését meg kell akadályozni. Ha a
bontási törmelék magasból történő terepszintre juttatását gravitációs úton
oldják meg, akkor porzásmentes zárt szelvényű ledobó csúszdát kell
kialakítani, és a befogadó gyűjtő konténer lefedéséről is gondoskodni kell.
5. § (1) Az üzletek, árusító, vendéglátó és szórakozóhelyek (továbbiakban együtt:
üzletek) üzemeltetése esetében a használó, üzemeltető (továbbiakban
együtt: használó) köteles gondoskodni az ingatlan területén lévő,
közforgalom számára megnyitott parkolóhelyek tisztán tartásáról is.
(2) Üzletekhez tartozó, közforgalom számára megnyitott területeken legalább
egy, illetve minden megkezdett huszadik parkoló álláshoz további egy
hulladékgyűjtő edény elhelyezése, ürítése és tisztántartása a használó
feladata.
6. § (1) A járdáról letakarított havat úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos-, se a
gépjárműforgalmat ne akadályozza, és a hó megcsúszás veszélye kizárt
legyen.
(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos
felhalmozni:
a) útkereszteződésben,
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b) úttorkolatban,
c) kapubejárat előtt, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda közé,
e) a tömegközlekedési jármű megállóhelyeinél,
f) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé.
(3) Téli síkosság mentesítés során konyhasó (nátrium-klorid tartalmú szerek)
használata tilos. Erre a célra homokot, darált salakot, hamut, faforgácsot,
zeolitot, kőzúzalékot vagy egyéb környezetkímélő anyagot lehet használni.
A járda felszórására bomló szerves anyag, vagy a burkolatra káros anyag
nem alkalmazható.
(4) A szóróanyag beszerzéséről és keveréséről a tisztántartásra kötelezett
gondoskodik.
7. § (1) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény
szervezője közterületeken – az önkormányzatnak a közterületek
használatáról szóló hatályos rendelete alapján kiadott engedélyében foglalt
feltételek szerint, figyelembe véve a hulladékgazdálkodásról szóló törvény,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormány
rendelet, valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi
szabályairól szóló egészségügyi miniszteri rendelet előírásait – köteles
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely és
szeméttároló edényzet biztosításáról és üzemeltetéséről, vagy a rendezvény
alatt és azt követően a terület tisztántartásáról, szükség esetén
fertőtlenítéséről is.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében a rendező köteles a
rendezvény által igénybevett közterület takarítására és a rendezvény során
keletkezett hulladék elszállítására.
(3) A feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a
közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, vagy beleönteni
tilos.
(4) A közterületen gépjárművek mosása nem végezhető.
(5) Gépjármű üzemeltetése, karbantartása, balesete során, a közterületen
keletkezett szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell
szüntetnie és a terület eredeti állapotát vissza kell állítania.
8. § (1) Ha az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlan előtti járdaszakasz, és ha
a járda mellett zöldsáv is van, valamint járda hiányában, az úttestig terjedő
teljes terület, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyaival
kapcsolatos tisztántartási kötelezettségének, a csapadékvíz lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításával kapcsolatos
kötelezettségének nem tesz eleget, a polgármester átruházott hatáskörben
kötelezni fogja, hogy a bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek
tegyen eleget.
(2) Ha közforgalom számára megnyitott terület tulajdonosa, állami tulajdon
esetében a tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet az ingatlannal kapcsolatos
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tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a polgármester átruházott
hatáskörben
kötelezni
fogja
a
bekezdésben
meghatározott
kötelezettségének teljesítésére.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, használója, az üzlet üzemeltetője az 3. § (1)-(2)
bekezdésében, 4. § (1)-(4) bekezdésében, 5. § (1)-(2) bekezdésében, 6. § (1)(3) bekezdésében, 7. § (3)-(5) bekezdésében foglalt kötelezettségeknek nem
tesz eleget, a polgármester átruházott hatáskörben kötelezni fogja a
bekezdésben megjelölt jogszabályhelyek szerinti kötelezettségek
teljesítésére.
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásáról szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondja, hogy a rendeletből kimaradt és majd állásfoglalást fog kérni a
kényszerkaszálás elrendelésének lehetőségéről.
dr. Fejes István aljegyző:
Elmondja, hogy erre nem kell állásfoglalást kérni, mert erre van jogszabály.
Magánterületen az első alkalommal a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság kötelez,
ha ennek nem tesz eleget a tulajdonos, akkor el lehet rendelni a magánterületen a
végrehajtását a döntésnek, melyet kényszerkaszálásnak hívunk. Ennek költségét be
lehet hajtani. Ez egy államigazgatási hatósági eljárás.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §
(1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. § tekintetében Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának minősül, ha az
ingatlan tulajdonosa, használója nem gondoskodik az április 1. és október
31. közötti időszakban arról, hogy a talajtakaró növényzet magassága – a
termesztett- és dísznövények kivételével – ne haladja meg a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 13/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelet szerinti
a) lakó- és településközpont vegyes övezetekben a 30 cm-t,
b) a belterület egyéb övezeteiben a 40 cm-t.
(2) Ha az ingatlant nem a tulajdonos használja, a közösségi együttélés
alapvető szabályai elmulasztásával kapcsolatos felelősség alól csak akkor
mentesül, ha az ingatlan használatát átengedő szerződésben kifejezetten
rendelkeznek arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettségeknek a használó tesz eleget.
2. §

A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása természetes
személy esetében 10 000 Ft-tól 100 000 Ft-ig terjedő összegű, jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 50
000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő összegű közigazgatási bírsággal sújtható.

3. §

A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásával kapcsolatos
eljárás lefolytatására a polgármester átruházott hatáskörben jogosult.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

A rendelet hatálybalépésétől számított 30 napig a tulajdonos közigazgatási
bírsággal nem sújtható, ha az ingatlant nem maga használja.

6.
Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet és az Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
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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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 1. §
tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva,
a 2-3. § tekintetében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.
évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a
következőket rendeli el:
1. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.
(IX.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 7.§-ának a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) dönt az önkormányzatok, önkormányzati költségvetési szervek részére
kiírt pályázat benyújtásáról,
aa) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok, beruházások,
felújítások körében, továbbá
ab) ha a pályázati kiírás szerinti önrész a kettő millió forintot nem haladja
meg,
ac) a pályázat benyújtásához szükséges szerződés megkötéséről
az ab)-ac) pont szerinti esetben, ha a költségvetési rendelet a fedezetet
tartalmazza.”
(2) Az Ör. 7.§-a a következő m) ponttal kiegészül:
„m) dönt a Képviselő-testület által elhatározott önkormányzati
rendezvények létrehozásához szükséges szerződések megkötéséről, az
Önkormányzat költségvetési rendelete által meghatározott keretek között.”
2. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(IV.27.)
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önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vör.) 4.§ (1 ) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítésére – az
Nemzeti vagyonról szóló törvényben- leírt szabályok alkalmazásával – a
képviselő-testület jogosult.”
(2) Az Vör. a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Képviselő-testület az üzleti vagyonba tartozó vagyontárgyak
körében:
a) a képviselő-testületi határozattal értékesítésre vagy hasznosításra kijelölt,
vagy
b) a letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítése esetében, ha az
ingatlanok értéke nem haladja meg a nemzeti vagyonról szóló törvényben
meghatározott versenyeztetésre vonatkozó értékhatárt, a Képviselő-testület
szerződéskötésre vonatkozó hatáskörét- az értékesítésre vagy hasznosításra
meghatározott feltételek keretei között-, utólagos tájékoztatási
kötelezettséggel a polgármesterre átruházza. Egyébként az üzleti vagyon
elidegenítésére a Képviselő-testület jogosult.”
3. §

A Vör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vagyontárgyak hasznosítására a 4. § (1a) bekezdésben
meghatározottak kivételével a Képviselő-testület jogosult.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. II. félévi
munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2014. (VI. 30.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. II. félévi
munkatervének elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. II. félévi munkaterve” című
előterjesztést és azt – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a napirend
előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2014. július 4.
8.
Előzetes döntés a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosítószámú, „A
gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” című projekt
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
részére történő átadásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2014. (VI. 30.) határozata
a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosítószámú, „A gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” című projekt Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás részére történő
átadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előzetes
döntés a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosítószámú, „A gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” című projekt Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás részére történő átadásáról” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt átadásra kerüljön a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulásnak.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Társulási Megállapodás a fentieknek megfelelően a határozat 1. melléklete
szerint módosításra kerüljön.
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3. A határozat hatálybalépésének feltétele, hogy a Közreműködő Szervezet
engedélyezi a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt
átadását.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: a 2. pontban: a Közreműködő Szervezet engedélyének beérkezését követő
2 hónap
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Józsa Tamás irodavezető,
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető
9.
Döntés az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című és „KEOP-2014-4.10.0/F” kódjelű pályázaton
való részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2014. (VI. 30.) határozata
az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című és
„KEOP-2014-4.10.0/F” kódjelű pályázaton való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című és
„KEOP-2014-4.10.0/F” kódjelű pályázaton való részvételről” című előterjesztést és
a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című és
„KEOP-2014-4.10.0/F” kódjelű pályázaton részt vesz.
2. A képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez szükséges forrást a 2014. évi
költségvetési rendeletében biztosítja.
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3. A képviselő-testület a SOTER-LINE Oktatási Központ Kft. Pályázati
Akadémiát (1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.), mint pályázatírót kéri fel a
pályázat összeállítására és benyújtására.
4. A képviselő-testület – az előterjesztés 1. melléklete szerinti árajánlatnak
megfelelően – az IMMO-THERM Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t
bízza meg az energetikai auditori feladatok elvégésével.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, az átruházott
hatáskörének megfelelően a megállapodásokat megkösse.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan a sikeres pályázat lezárásáig
10. Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának javaslata
önkormányzati rendeletek hatályba lépése időpontjának meghatározására
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2014. (VI. 30.) határozata
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatója VEB/004/957/2014.
számú javaslatának elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „ A Veszprém
Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának javaslata önkormányzati rendeletek
hatályba lépése időpontjának meghatározására” című előterjesztést és a következő
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Főigazgatójának VEB/004/957/2014. számú javaslatában
foglaltakkal egyetért, a jövőben a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
rendelkezéseit az önkormányzati rendeletek hatályba lépése időpontjának
meghatározásakor figyelembe veszi.
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület állásfoglalását a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pont esetében: folyamatosan
2. pont esetében: 2014. július 15.
11. Beszámoló az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2013/2014. tanévben
végzett munkájáról
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő
Fiskál János polgármester:
Köszönti vezető óvónőt, megkérdezi, hogy akarja-e a kiegészíteni az írásos
előterjesztést, egyúttal megköszöni az óvodának az ebben a tanévben nyújtott
munkáját.
Klausz Éva vezető óvónő:
Elmondja, hogy nem akarja kiegészíteni, de nagyon szívesen válaszol a felmerülő
kérdésekre. Nagyon köszöni az önkormányzat támogatását és segítségét, melyet
ebben a tanévben nyújtott.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2014. (VI. 30.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2013/14. tanévi munkájáról szóló
beszámolóról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló a
Napköziotthonos Óvoda 2013/14. tanévi munkájáról” című napirendet megtárgyalta
és azt – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
12. Tájékoztató az EU-s
végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

támogatással
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megvalósuló

projektek

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2014. (VI. 30.) határozata
az EU-s támogatással megvalósuló projektek végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EU-s támogatással
megvalósuló projektek végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
13. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
2013/14. tanévének II. félévi tájékoztatója
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató
Fiskál János polgármester:
Köszönti az igazgatót, megkérdezi, hogy akarja-e a kiegészíteni az írásos
előterjesztést, egyúttal megköszöni az iskolának az ebben a tanévben végzett
munkáját és együttműködését az önkormányzattal. Továbbá gratulál a diákok által
elért sport- és tanulmányi sikerekhez.
Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató:
Elmondja, hogy nem akarja kiegészíteni, de nagyon szívesen válaszol a felmerülő
kérdésekre. Továbbra is nagyon szívesen lát mindenkit az iskolai programokon, és
nagyon köszöni az önkormányzat támogatását és segítségét, melyet ebben a tanévben
nyújtott.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja tudomásul veszi a beszámolót.
14. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Elmondja, hogy a Nordica Skíarénának fizetési felszólítást kellett kiküldeni. A bérleti
díj kifizetéssel kapcsolatban, még a szóbeli halasztási díjfizetésnek sem tettek eleget,
csak részben. Ha a következő fizetési felszólításnak sem tesznek eleget, akkor
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kénytelen lesz az önkormányzat a bérleti szerződést újra tárgyalni más, szigorúbb
feltételekkel. Körülbelül hétmillió forinttal tartoznak még, ez két lejárt számla,
melynek csak egy részét fizették ki .

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18:07 órakor bezárja.
K.m.f.
Fiskál János
polgármester

dr. Fejes István
aljegyző
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