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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/14-1/2022 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
január 26-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Zoltán képviselő 
   Magyar János képviselő 
   Szilárd Zoltán képviselő 
    
Jelen van továbbá:  
 
Dr. Dénes Zsuzsanna  irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
Haizler Mihályné   jegyzőkönyvvezető  
Pongrácz Attila   „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” képviseletében 
         
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. 
 
Napirend előtt jelentést ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
 
Elmondta, hogy annyit emelne csak ki a jelentésből, hogy az Olaszfaluval kapcsolatos 
vagyonátadási szerződéstervezet időközben elkészült. A polgármester asszonnyal és 
az ügyvéddel egyeztetik a további részleteket. Várhatóan, február folyamán a 
földhivatalba benyújtásra kerül vagyonátruházási szerződés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
1/2022. (I. 26.) határozata 

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2020. (XII. 16.); a 
42/2021. (X. 27.); az 55/2021. (XII. 15.) és az 56/2021. (XII. 15.) számú képviselő-
testületi 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 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2022. (I.26.) határozata    

  
A 2022. január 26-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
1. A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről, és a 2022/2023-
as nevelési évben indítható csoportok számáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
4.  

A) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: dr. Dancs Judit jegyző 

B) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
5.  

A) Tájékoztató a polgármester 2021. évi szabadságának 
igénybevételéről 

B) A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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6. Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
7. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2021. évi 

tevékenységéről 
Előadó: Dreissiger Gáborné kuratórium elnöke 

 
8. Beszámoló az IKSZT működésének 2021. évi tapasztalatairól 

Előadó: Tarné Jámbor Anita falugondnok  
 

9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 
véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
10. Egyebek 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
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 megalkotta a következő rendeletet: 

 
Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete 
 

a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 

 
 
2. Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Fiskál János polgármester: 
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Elmondta, hogy a rendeletmódosítás egyik pontja az részben az előzőekben elfogadott 
rendelethez kapcsolódik, a másik pedig a képviselői tiszteletdíjak emeléséről szól. 
Hasonló mértékben tesz javaslatot, mint ahogyan a közalkalmazottak és az 
alkalmazottak béremelésére is sor került. 
 
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 megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

 
Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
 
3. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről, és a 2022/2023-
as nevelési évben indítható csoportok számáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
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 
3/2022. (I. 26.) határozata 

 
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

nyitvatartási rendjéről és a 2022/2023-as nevelési évben indítható 
csoportok számáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés Eplény 
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
nyitvatartási rendjéről és a 2022/2023-as nevelési évben indítható csoportok számáról” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi 
Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
nyitvatartási rendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza. 
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2. Az óvoda 2022. július 4-től 2022. augusztus 5-ig tart zárva. 
 
3. Az óvodában egy csoport indítható.  

 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a határozatban foglaltakról – a határozat megküldésével – tájékoztassa az 
intézmény vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának 
közzétételéről a helyben szokásos módon. 

 
Felelős:  4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: 2022. február 10. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
4.  
A) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előadó: dr. Dancs Judit jegyző 
 

Fiskál János polgármester:  
 
Elmondta, hogy jogszabályváltozás miatt van szükség erre a határozatra. Egyúttal 
bejelenti ennél a napirendnél a személyes érintettségét. Előre jelzi, – mivel kötelező a 
szavazásban részt venni –, ezért amennyiben szavazásra kerül a sor, akkor 
természetesen tartózkodni fog. De, ha kezdeményezi valaki a kizárást a döntésből, 
akkor azt is támogatja. Mivel nincs ilyen kezdeményezés, ezért szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 
 
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 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2022. (I. 26.) határozata 

 
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fiskál 
János főállású polgármester havi illetménye 2022. január 1. napjától bruttó 650 
000 Ft, idegennyelv-tudási pótléka havi 5 798 Ft, amely kerekítve összesen havi 
655 800 Ft. 
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2. A képviselő-testület megállapítja, hogy 2022. január 1. napjától Fiskál János 
főállású polgármester havi költségtérítése 97 500 Ft. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: 3. pontban: 2022. január 31. 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
 
B) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Czigler Zoltán alpolgármester:  
 
Bejelentette személyes érintettségét ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Fiskál János polgármester:  
 
Kérdezi, hogy kezdeményezi-e valaki az alpolgármester kizárását a döntésből. Mivel 
nincs ilyen kezdeményezés, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
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 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2022. (I. 26.) határozata 

 
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Czigler Zoltán társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján, 2022. január 1. napjától, 60 000 Ft összegben állapítja meg. 
 

2. A képviselő-testület Czigler Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségtérítését, 2022. január 1. napjától, a tiszteletdíja 15%-ában, 9000 Ft 
összegben állapítja meg. 
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3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: 3. pontban: 2022. január 31. 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
 
5.  
A) Tájékoztató a polgármester 2021. évi szabadságának igénybevételéről 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szabadságot a következő időpontban vette 
igénybe: 2021. október 20. (1 munkanap). 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a 
képviselő-testület tudomásul vette azt.  
 
 
B) A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 
6/2022. (I. 26.) határozata    

 
a polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású 

polgármester 2022. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az alábbiak 
szerint jóváhagyja: 

a) 2022. március 16-tól március 22-ig (5 munkanap), 
b) 2022. május 2-től május 6-ig (5 munkanap), 
c) 2022. július 4-től július 15-ig (10 munkanap), 
d) 2022. augusztus 22-tól augusztus 29-ig (6 munkanap),  
e) 2022. október 3-tól október 7-ig (5 munkanap), 
f) 2022. november 2-től november 8-ig (5 munkanap) 
g) 2022. december 28-tól december 30-ig (3 munkanap). 
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról – a 

határozat megküldésével – a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Önkormányzati Irodájának Személyzeti Csoportját tájékoztassa. 
 

Felelős:  2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2022. február 4. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
 
 
6. Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 
7/2022. (I. 26.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata” című előterjesztést és a 
következő döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 

22/2016. (II. 24.) számú határozatával elfogadott Cafetéria szabályzata 1. 
melléklete helyébe, a jelen határozat 1. melléklete lép. 
 

2. A képviselő-testület az önkormányzat munkavállalóinak, valamint az 
önkormányzat által fenntartott és működtetett Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
közalkalmazottainak és alkalmazottainak cafetéria-juttatás éves összegét nettó 
200 000 Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezetét a 2022. évi költségvetésben 
biztosítja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakról az 
intézmény vezetőjét tájékoztassa. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Cafetéria szabályzatban 
foglaltak végrehajtására az intézkedéseket, – a 2022. évi költségvetés 
elfogadását követően – a munkavállalók felé, tegye meg. 
 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a már alkalmazásban álló 
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munkavállalók részére, a választásuknak megfelelően, az éves juttatások 
átutalásáról, legkésőbb 2022. június 30-ig gondoskodjon. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2022. február 4. 
  4. pontban: a 2022. évi költségvetés elfogadását követően folyamatosan  
  5. pontban: 2022. június 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
7. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2021. évi 

tevékenységéről 
Előadó: Dreissiger Gáborné kuratórium elnöke 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 
8/2022. (I. 26.) határozata 

 
az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Gyermekekért 
Alapítvány” 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
8. Beszámoló az IKSZT működésének 2021. évi tapasztalatairól 

Előadó: Tarné Jámbor Anita falugondnok  
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 
9/2022. (I. 26.) határozata 

 
az IKSZT 2021. évi tapasztalatiról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér (IKSZT) 2021. évi tapasztalatairól szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 
10/2022. (I. 26.) határozata 

 
a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi 
Központ által megküldött – a határozat 1. mellékletét képező – kötelező felvételt 
biztosító Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2022/2023-as tanévre vonatkozó felvételi körzetének tervezetével egyetért. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az polgármestert, 
hogy a döntéséről tájékoztassa a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatóját.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2022. február 15. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
10. Egyebek 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program keretében a 
pályázatok közül a Búzavirág utcai út felújításnak a pályázatát már fel is töltötte. A 
következő napokban már a kommunális eszközpályázatot is be fogja nyújtani.  Megvan 
már minden szükséges melléklet hozzá. Ha még belefér az időbe, és mindent össze 
tud szedni, akkor még két pályázat jöhet szóba. Ezek esetében a feltételeket meg kell 
néznie még. Az egyik pályázat az a hivatal mellett lévő önkormányzati épületnek, 
raktárnak a felújítása. A másik nyitott pályázat a temetőben a különálló urnasírhelynek 
a kialakítása, ami be is van tervezve, tehát a temetőnek megvan erre a kijelölt 
parcellája. Ehhez is elkezdte már az ajánlatkérések előkészítését. 
 
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 46 
perckor bezárta. 

 
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. Dancs Judit  
polgármester         jegyző  

 
 

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 
 
 

dr. Dénes Zsuzsanna 
Irodavezető, jegyzői főtanácsadó 


