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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/6 - 1/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
január 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény IKSZT-terem 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Fiskál József  képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá:  Matula Mihály Eplény SE elnöke 

Takács Tímea Fortuna Színjátszó Egyesület elnöke, IKSZT  
programszervező 

     Pisztel Miklós Eplényi Komédiás Egylet elnöke 
    dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 

     Lőczi Árpád csoportvezető 
      

 

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeinket. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt 
megnyitom.  
Megkérem Fiskál József képviselő urat, a Vagyonellenőrző Bizottság elnökét, hogy 
napirend előtt adjon tájékoztatást a képviselő-testület tagjainak a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének teljesítéséről és a köztartozásmentes adózói adatbázisba 
történő felvételéről. 
 
Fiskál József a Vagyonellenőrző Bizottság elnöke: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének és a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételnek a képviselő-testület tagjai 
eleget tettek. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás 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 
1/2015. (II. 28.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2013. (VIII. 1.) 
határozat 1. pontja, a 69/2014. (IX. 10.) határozat 3. pontja, a 92/2014. (XI. 26.), a 
98/2014. (XII. 17.), a 100/2014. (XII. 17.), a 101/2014. (XII. 17.), a 103/2014. (XII. 
17.) és a 105/2014. (XII. 17.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést tudomásul veszi. 

 

Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a meghívóban foglaltak szerint a napirend elfogadására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (I. 28.) határozata 

 
a 2015. január 28-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 
NAPIRENDEK: 
 
1.  

A) Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelése 
B) Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a 

vagyonértékelése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitva tartási rendjéről, és a 
2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok számáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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3. Beszámoló Eplény SE 2014. évi tevékenységéről 

Előadó: Fiskál János polgármester  
              Matula Mihály SE elnök 

 
4. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2014. évi tevékenységéről 

Előadó: Fiskál János polgármester  
      Takács Tímea egyesület elnöke 

 
5. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2014. évi 

tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester  
      Dreissiger Gáborné kuratórium elnöke 
 

6. Beszámoló az IKSZT 2014. évi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester  
     Takács Tímea IKSZT programszervező 
 

7. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2014. évi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester  
              Pisztel Miklós egyesület elnöke 

 
8.  Egyebek 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
1. 
A) Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelése 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
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 
3/2015. (I. 28.) határozata 

 
Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékeléséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelése” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelésének az elvégeztetésével, 
beleértve a közbeszerzési eljárás lefogytatását is, az üzemeltető Bakonykarszt 
Zrt-t bízza meg.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Eplény Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2012. (XI. 29.) határozatával, 
valamint a Bakonykarszt Zrt. 10/2012. (XII. 05.) közgyűlési határozatával 
elfogadott Egyetértési Nyilatkozat, valamint Üzemeltetési szerződés 
kiegészítés rendelkezéseinek megfelelő irányelvek szerinti, a vagyonértékelés 
költségeinek felosztására vonatkozó megállapodás aláírására. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2015. március 31. 
 
 
B) Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a 

vagyonértékelése 
      Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
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 
4/2015. (I. 28.) határozata 

 
Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a 

vagyonértékeléséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a vagyonértékelése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékelésének az 
elvégeztetésével, beleértve a közbeszerzési eljárás lefogytatását is, az 
üzemeltető Bakonykarszt Zrt-t bízza meg.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Eplény Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2012. (XI. 29.) határozatával, 
valamint a Bakonykarszt Zrt. 10/2012. (XII. 05.) közgyűlési határozatával 
elfogadott Egyetértési Nyilatkozat, valamint Üzemeltetési szerződés 
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kiegészítés rendelkezéseinek megfelelő irányelvek szerinti, a vagyonértékelés 
költségeinek felosztására vonatkozó megállapodás aláírására. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2015. március 31. 
 
 
2. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről, és a 2015/2016-os nevelési 
évben indítható csoportok számáról 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015. (I. 28.) határozata 

 
az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda  
nyitvatartási rendjéről és a 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok 

számáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény 
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
nyitvatartási rendjéről és a 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok 
számáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A fenntartásában működő óvoda nyitvatartási rendjét a határozat 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
2. Az óvoda 2015. június 29-től 2015. július 31-ig tart zárva. 
 
3. Az óvodában egy csoport indítható.  

 
4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról 

– a határozat megküldésével – tájékoztassa a 2015/2016-os nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számáról és a nyitvatartási rendről az intézmény 
vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának 
közzétételéről a helyben szokásos módon. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
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Határidő: 4. pontban: 2015. február 15. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
3. Beszámoló Eplény SE 2014. évi tevékenységéről 
    Előadó: Fiskál János polgármester  

        Matula Mihály SE elnök 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztést kiküldtem mindenkinek. Kérdezem az egyesület elnökét, 
hogy kívánja-e kiegészíteni:  
 
Matula Mihály SE elnök: 
 
Nem kívánom kiegészíteni az írásos előterjesztést. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Gratulálunk és reménykedünk, hogy a megelőző szezonhoz képest már javuló 
tendencia folytatódni fog. A pálya felújítási beruházásokat a képviselő-testület 
támogatja, a testület elé fogom terjeszteni, hogy a focipálya bekerítéséhez szükséges, 
az egyesület által elnyert TAO pályázati önerő bekerüljön a költségvetésbe.  
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2015. (I. 28.) határozata 

 
az Eplény SE 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. 

 
 

4. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2014. évi tevékenységéről 
    Előadó: Fiskál János polgármester  

       Takács Tímea egyesület elnöke 
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Fiskál János polgármester: 
 
Az egyesület elnöke elkészítette részletes, írásos beszámolóját. Csak annyit tennék 
hozzá, hogy bízunk benne, hogy ez a lelkes, fiatal társaság, akiket a beszámolóban 
említ, aktívak lesznek. Erre garancia Takács Tímea az egyesület elnöke. Csak bíztatni 
tudom és köszönöm a falu nevében is a végzett tevékenységét. Sok örömet szereztek 
a helyieknek.  
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2015. (I. 28.) határozata 

 
a Fortuna Színjátszó Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna Színjátszó Egyesület 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja.  
 
 
5. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2014. évi 
tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester  

    Dreissiger Gáborné kuratórium elnöke 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A kuratórium elkészítette a részletes, írásos beszámolót, melyben ott szerepel a 
pénzügyi táblázat is. Sajnos egyre kevesebb gyermek születik, az lenne a jó, ha ez az 
irány megfordulna, ezért egy picit nehezebb a civil szervezeteknek is. Köszönetet 
mondok a kuratórium elnökének a végzett munkájáért és lelkiismeretességéért.  
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2015. (I. 28.) határozata 

 
az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Gyermekekért 
Alapítvány” 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
6. Beszámoló az IKSZT 2014. évi tevékenységéről 
    Előadó: Fiskál János polgármester  

       Takács Tímea IKSZT programszervező 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A település lélekszámához, méretéhez viszonyítva rengeteg program volt és a 
település lakói is elégedettek voltak. Szeretnénk, hogy a település lakóitól több 
visszajelzést, javaslatot kapnánk a programokkal kapcsolatban. Ebben kérem a civil 
szervezetek segítségét is.  
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2015. (I. 28.) határozata 

 
az IKSZT 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér (IKSZT) 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
7. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2014. évi tevékenységéről 
    Előadó: Fiskál János polgármester  
                  Pisztel Miklós egyesület elnöke 
 
Fiskál János polgármester: 
 
2015. évben is támogatni kívánjuk a színjátszást, ezért kérem, hogy mindkét 
egyesület éljen ezzel a lehetőséggel.  
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Pisztel Miklós egyesület elnöke: 
 
Az írásos tájékoztatómat annyival szeretném kiegészíteni, hogy az utóbbi egy-két 
évben eltűntünk, melynek több oka is volt. Mindenki elfoglalt, nehéz volt megoldani 
a próbákat. De ebben az évben visszatérünk színdarabbal, tehát nemcsak 
közreműködőként veszünk részt az eplényi programokban.  
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, 
testület tagjai tudomásul vették a tájékoztatót.  
 
 
8. Egyebek 
 

Fiskál János polgármester: 

 

A januári testületi ülésre lett volna még két előterjesztés az eredeti tervek szerint. Az 
egyik a szippantott szennyvízszállítással kapcsolatban. Itt a hatóságokkal kellett még 
egyeztetni. A Bakonykarszt Zrt. a veszprémi telepet jelölte meg, a vállalkozó, pedig 
aki ezt a tevékenységet vállalná, neki csak a zirci telepre van szállítási engedélye. 
Megvárjuk az összes hatósági engedélyt, ezért a februári testületi ülésen fog döntés 
születni.  

A másik a közbiztonsági koncepció előterjesztése lett volna. A rendőrség felajánlotta 
a szakmai segítségét. Anyagokat is adnak hozzá, ezeket még nem kaptam meg, ezért 
egy hónappal eltoltuk az előterjesztés benyújtását.  

 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:51 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 

Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv 
tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján 
írtam alá.   

 
 

Fiskál János      dr. Mohos Gábor 
polgármester                   jegyző 
 

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 
 

Lőczi Árpád 
csoportvezető 


