
1 

 

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/6/3/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
március 25-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 

 Lőczi Árpád  csoportvezető 
      

   
Távol maradt: Fiskál József képviselő 

     
      

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeinket. Fiskál József képviselő előre 
jelezte távolmaradását munkahelyi elfoglaltság miatt. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, az ülés tehát határozatképes, azt 
megnyitom.  
 
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 
19/2015. (III. 25.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 95/2014. (XII. 17.), a 
12/2015. (II. 25.), a 14/2015. (II. 25.) és a 18/2015. (II. 25.) számú képviselő - 
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a meghívó szerinti a napirend elfogadására. 
  
A javaslattal kapcsolatban 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 
20/2015. (III. 25.) határozata 

 
a 2015. március 25-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 
NAPIRENDEK: 
 
1. Eplény község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

felülvizsgálata 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2. Eplény község hosszú távú gazdasági programjának, fejlesztési 

tervének elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3. Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4. „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer 
beszerzésére” vonatkozó ajánlattételi eljárás előkészítése 
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 

 
5. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

6. Hozzájárulás a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 
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díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításához 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

7. Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

8. A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat 
benyújtása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

9. A szennyvíztelephez kapcsolódó telekalakítás 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

10.  Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda „Óvjuk gyermekeinket 2015” 
elnevezésű pályázata 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

11. Egyebek 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
felülvizsgálata 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
21/2015. (III. 25.) határozata 

 
Eplény község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről 

 
A Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése 
biztosításának céljából Eplény község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét az alábbiak szerint fogadja el: 
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Középtávú vagyongazdálkodási terv (2015-2020): 
 

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, 
állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá 
a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
 

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a 
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 
Alapját képezi a gazdasági program, mely megmutatja a főbb irányelveket. 
  

4. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és 
eredményes ellátása. Ennek figyelembevételével lehetséges az önkormányzati 
vagyon: 
 a.)  A közfeladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése: 

 A rendelkezésre álló üzleti vagyon, vagy, ha törvény nem zárja ki, 
korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyontárgy 
értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati 
kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell végezni.  

b) A letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítése: 
  A letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítése a piaci 

viszonyok figyelembevételével, a képviselő-testület által évente 
felülvizsgált és megállapított négyzetméter áron kerülnek értékesítésre, a 
jelentkezések sorrendjében – feltéve, ha az ingatlanok értéke nem 
haladja meg a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott 
versenyeztetésre vonatkozó értékhatárt. Amennyiben az értékhatárt 
meghaladja, nyilvános pályázat alapján történik az értékesítés. 

c ) Bérbeadás: 
 A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek – kivétel az 

értékesítendő építési telkek – hasznosítása elsősorban bérleti szerződés 
keretében lehetséges. Törekedni kell arra, hogy bérlet útján 
hasznosítható helyiség minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan 
állapotban, ennek érdekében a folyamatos pályáztatás szükséges. A 
bérbeadás során a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseit 
figyelembe kell venni. 

d)  Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása: 
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 Az önkormányzati törzsvagyonnal vállalkozási tevékenység csak 
annyiban folytatható amennyiben jogszabály nem korlátozza, vagy zárja 
ki. Az önkormányzati üzleti vagyonnal való vállalkozási tevékenység 
végzése során szem előtt kell tartani, hogy az üzleti vagyon nemzeti 
vagyonnak minősül. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó 
szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

  
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv (2015-2025): 
 
1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú 

vagyongazdálkodási terv szolgál. 
 

2. A vagyongazdálkodási tevékenység végzése során a bevételszerzés, illetve a 
kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen 
vagyonfelélést. 
 

3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és hasznosítható 
vagyonelemek évenkénti felülvizsgálata. 
 

4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 
pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 
 

5. Az önkormányzat az intézményei energiahatékonyságának növelésére 
törekszik. 

 
A jelen határozat elfogadásával egyidejűleg Eplény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 59/2013. (VI. 27.) számú határozata hatályát veszti. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 
2. Eplény község hosszú távú gazdasági programjának, fejlesztési tervének 
elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott, így 
kérem 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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2015. (III. 25.) határozata 

 
Eplény község hosszú távú gazdasági programjának, fejlesztési tervének 

elfogadásáról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény község 
hosszú távú gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadás” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja a 2015-2020. évekre vonatkozó gazdasági programját. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 
3. Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
    Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
23/2015. (III. 25.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi 
Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét a határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint elfogadja. 
Amennyiben az év folyamán közbeszerzési igény merül fel, a közbeszerzési terv 
módosításáról döntést kell hozni. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2015. évi közbeszerzési tervet 
a honlapon tegye közzé. 
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Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2015. december 31-ig 
                 2. pontban: 2015. március 31. 
 

 
4. „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” 
vonatkozó ajánlattételi eljárás előkészítése 
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
24/2015. (III. 25.) határozata 

 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére 

vonatkozó ajánlattételi eljárás előkészítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó ajánlattételi 
eljárás előkészítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda – az előterjesztés 1. melléklete szerint – az 
„Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzése” tárgyú 
pályázati felhívást a két lehetséges helyi vállalkozónak, a Margit Vegyesboltnak 
(Véber Imréné 8413 Eplény, Gyöngyvirág utca 1/B.) és a MINI Élelmiszerüzletnek 
(Pejné Varga Mária 8413 Eplény, Veszprémi utca 43.) küldje meg, és egyben felkérje 
őket ajánlatuk megtételére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda vezetőjét.  
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
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5. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, 
a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
25/2015. (III. 25.) határozata 

 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához, amely a határozat 1. 
mellékletét képezi. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
6. Hozzájárulás a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
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megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításához 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
26/2015. (III. 25.) határozata 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához történő 
hozzájárulásról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításához, mely a határozat 1. mellékletét képezi.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
7. Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadása 
    Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
27/2015. (III. 25.) határozata 

 
az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi 
Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Falugondnoki 
Szolgálat Szakmai programját az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy – a várhatóan 2015. április közepétől 
megnyíló, a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozás keretében működő 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a 
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2015-ben igénybe vehető támogatásra pályázik és sikeres pályázat esetén – az 
előírásoknak mindenben megfelelő, Volkswagen T5 Kombi RT 2.0 TDI 
BM/FG/71110454 típusú, 9 személyes mikrobusz beszerzésére 
haladéktalanul intézkedik. 
 

3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott 
eszköz beszerzését követően, a falugondnoki szolgálati tevékenység 
megkezdéséhez szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtegye. 
 

4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a falugondnoki szolgálat ellátásához 
szükséges személyi feltételeket biztosítja. A jogszabálynak megfelelő 
szakképesítést, illetve tanfolyam elvégzését a falugondnok számára előírja és 
biztosítja számára a szükséges feltételeket. A falugondnokkal, legkésőbb az 
engedélyes működésének kezdő időpontjáig, közalkalmazotti vagy 
munkaviszonyt létesít. 
 

5. A működés megkezdésének időpontjáig, a Szociális és Gyámhivatalnak, az 
önkormányzat bemutatja a szolgáltatáshoz alkalmazott vagy alkalmazni kívánt 
gépkocsivezető járművezetői engedélyét, továbbá a szolgáltatáshoz használni 
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kívánt gépjármű forgalmi engedélyét és csatolja a biztosító igazolását arról, 
hogy a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjárműre kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási és casco biztosítási szerződéssel rendelkezik. 
 

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az Eplényi 
Falugondnoki Szolgálat nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedéseket, 
nyilatkozatokat a Szociális és Gyámhivatal felé megtegye. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: a pályázat benyújtási határideje, illetve sikeres pályázat 

 esetén a támogatási határozat kézhezvételét követően azonnal 
  3-5. pontokban: a mikrobusz beszerzését követően azonnal 
  6. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 
 
8. A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat 
benyújtása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
28/2015. (III. 25.) határozata 

 
a könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat 

benyújtásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „ A könyvtár 
szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat benyújtása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közgyűjtemények 
Kollégiuma által, a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, 
korszerűsítésére kiírt nyílt pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be. 

 
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a maximum 3 000 000,- 
Ft/pályázathoz a 10%-os önerőt (maximum 300 000,- Ft-ot) a 2015. évi 
költségvetésében a 2014. évi szabad költségvetési maradványa terhére biztosítja, 
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amely összeg a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet soron következő módosításakor beépítésre kerül. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, a 10 000,- Ft nevezési díj 
befizetését teljesítse. 
 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. és 3. pontban: a pályázat benyújtási határideje, 2015. április 1. 
  2. pontban: 2015. április 29. 
 

9. A szennyvíztelephez kapcsolódó telekalakítás 
    Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
29/2015. (III. 25.) határozata 

 
a szennyvíztelephez kapcsolódó telekalakításról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 
szennyvíztelephez kapcsolódó telekalakítás” című napirend előterjesztését és a 
következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egy korábbi döntésének 
megfelelően, azt megerősítve, a 20.031/2003. számú vízjogi létesítési engedély 
alapján, az Eplény 062 hrsz-ú szennyvíztisztító teleppel szomszédos, szintén 
önkormányzati tulajdonú Eplény 060 és 061 hrsz-ú ingatlanokon létesített és a 
Bakonykarszt Zrt. által a 19724/2005. ügyszámú vízjogi üzemeltetési engedély 
alapján üzemeltetett utótisztító tórendszer és a szennyvíztelep telekalakítási eljárását 
kezdeményezi. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen állapotok 
rendezése érdekében, a 13-3427-40/2014 munkaszámú telekalakítási dokumentáció 
szerint – az Eplény 060 és 061 hrsz-ú ingatlanokból, az Eplényi Szennyvíztisztító 
Telep bővítéséhez, összesen 2511 m2 szántó területnek végleges más célú 
hasznosításához, a VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatala által kiadott 
800027/5/2015. ügyiratszámú jogerős hozzájárulás alapján – a telekalakítási eljárás 
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ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének megindítására intézkedjen, a 
változási vázrajzokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2015. április 3. 
 
 
10. Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda „Óvjuk gyermekeinket 2015” 
elnevezésű pályázata 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
30/2015. (III. 25.) határozata 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda „Óvjuk gyermekeinket 2015” elnevezésű 

pályázatáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda „Óvjuk gyermekeinket 2015” elnevezésű pályázata” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Óvjuk gyermekeinket 
2015” címmel, az LNL Group Solutions Kft. (Indernet Biztonságtechnika) által 
meghirdetett pályázati felhívásban szereplő, már nem túl korszerű, digitális 
kamerarendszer kiépítését nem támogatja. 

 
2. A képviselő-testület viszont fontosnak tartja az óvoda és környezete 
biztonságának fokozását, ezért az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2015. évi 
beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 300 000,- Ft-tal 
megemeli egy IP kamerarendszer telepítéséhez.  

 
3. A képviselő-testület a 2. pontban szereplő összegnek a fedezetét a 2015. évi 
költségvetésében, a 2014. évi szabad költségvetési maradványa terhére biztosítja, 
amely összeg a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet soron következő módosításakor beépítésre kerül. 
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Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  3. pontban: 2015. április 29. 
 
 
11. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A TÁMOP 3.2.3. közösségépítő pályázatunk lezárása megtörtént. A mai napon 
megérkezett a maradék támogatás is.  
Szintén a mai napon érkezett meg a fix traffipax telepítési helyének a kijelölésére, 
telepítésére vonatkozó kiviteli terv. 
A játszótér ügyével kapcsolatban a felülvizsgálati kérelmeket összeállítottuk, és kérjük 
a végrehajtás felfüggesztését is, a benyújtást követően ezeket tájékoztatásul 
megküldöm majd a képviselő-testületnek. 
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:49 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 

 

 


