EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/14-2/2022
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.
február 23-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Magyar János képviselő

Jelen van továbbá:
Gericsné dr. Nagy Andrea
Fazekas Ildikó
Haizler Mihályné

csoportvezető
irodavezető
jegyzőkönyvvezető

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 3 képviselő jelen van, Bogár Tamás előre jelezte a
távolmaradását, Szilárd Zoltán nem jelent meg, az ülés határozatképes, azt
megnyitotta.
Felkérte napirend előtt Czigler Zoltán alpolgármestert, a VEB. elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítéséről.
Czigler Zoltán alpolgármester:
A képviselő-testület minden tagja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
határidőben eleget tett.
Fiskál János polgármester:
Napirend előtt jelentést ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2022. (II. 23.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2022. (I. 26.); a 4/2022. (I. 26.);
az 5/2022. (I. 26.); a 6/2022. (I. 26.); a 7/2022. (I. 26.) és a 10/2022. (I. 26.) 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 3 tagja 3 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2022. (II. 23.) határozata
A 2022. február 23-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDI JAVASLAT:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény
Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.
24.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása, valamint
Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes
kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló
17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
4. A 2022/2023-as nevelési év
meghatározása
Előadó: Fiskál János polgármester

óvodai

beíratási

időpontjának

5. Döntés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének
megállapításáról a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Fiskál János polgármester

2

6. Döntés az önkormányzat közigazgatási területén található, Olaszfalu
Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának
megszerzéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
7. Döntés a „Tüzelőanyag pályázat 2022” című pályázaton való
részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
8. Tájékoztató
az
Eplényi
Turisztikai
tevékenységéről
Előadó: Fiskál János polgármester

Egyesület

2021.

évi

9. Egyebek
Előadó: Fiskál János polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi
Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.)
önkormányzati rendelete 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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
2. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása, valamint
Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
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Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése
alapján, 2022. február 15-én minden képviselőnek megküldésre került a 2022. évi
költségvetés tervezete és mellékletei.
Az előterjesztésben kifejtésre került, hogy mit tartalmaz a 2022. évi költségvetési
javaslat. Nagyrészt ezeket már a koncepciónál is tárgyalták. A költségvetés egyéb
fejlesztési vagy beruházási lehetőségeire a zárszámadást követően – amikor a szabad
felhasználható pénzmaradványt elfogadják, amely nem lesz „pici összeg” – fognak
majd visszatérni. Így a költségvetés jelen pillanatban a folyamatban levő és már
elfogadott beruházásokat, vagy megnyert pályázatokat tartalmazza. Az önkormányzat
2022. évi költségvetése is olyan, amely előreláthatólag semmiféle likviditási gondot
nem fog okozni a végrehajtás során. Legalábbis, ha nem történik rajtuk kívül álló okok
miatt olyan, amit senki nem lát ma előre. További kiegészíteni valója nincs.
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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2022. (II. 23.) határozata
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az
önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása, valamint Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény szerinti saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a
határozat mellékletében foglaltak alapján állapítja meg és fogadja el.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Fazekas Ildikó irodavezető

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes
kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló
17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy az jó lenne, ha legalább a központi költségvetésben is figyelembe
vennék, hogy van infláció. Az illetményalap mellett említhetné pld. a minimál nyugdíjat
is, amelyek most már közel 14 éve vannak bebetonozva, ha követnék az inflációt, akkor
nem kellene ilyen külön rendeleteket alkotni. Tehát, a rendeletben 2022. március első
napjától lép hatályba az új, 53 700 forintos köztisztviselői illetményalap.
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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes
kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 17/2018.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
4. A 2022/2023-as nevelési
meghatározása
Előadó: dr. Dancs Judit jegyző

év
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óvodai

beíratási

időpontjának

Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy jogszabály írja elő ezeket az időintervallumokat, ennek megfelelően
történik az óvodában is a beíratás. Örömteli, hogy a gyereklétszám növekszik.
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 3 tagja 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022. (II. 23.) határozata
a 2022/2023-as nevelési év óvodai beíratási időpontjának
meghatározásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2022/2023-as
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022/2023-as nevelési évre
történő óvodai beíratás időpontját 2022. május 4-én és 12-én 800-1700 óra
közötti időtartamban határozza meg. Az óvodai felvételi kérelmeket az
intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról
legkésőbb 2022. június 10-ig értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a
kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a
fenntartóhoz.
2. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az óvodai
beíratás és a felvételi, átvételi kérelem elbírásának határidejét tartalmazó
hirdetmény közzétételéről Eplény község honlapján és az önkormányzat
hirdetőtábláján, továbbá kezdeményezze az önkormányzat fenntartásban
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjénél a hirdetmény közzétételét
az óvodában.
Felelős:
Határidő:

1. pontban: Klausz Éva óvodavezető
3. pontban: Fiskál János polgármester
1. pontban: 2022. június 10.
3. pontban: 2022. március 11.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva)

6

5. Döntés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének
megállapításáról a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan
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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2022. (II. 23.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapításáról
a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapításáról a 2022/2023-as nevelési
évre vonatkozóan” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a
2022/2023-as nevelési évre Eplény község közigazgatási területére kiterjedően
határozza meg.
2. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről – a határozat
megküldésével – tájékoztassa az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét,
továbbá gondoskodjon az óvoda felvételi körzetének közzétételéről az
önkormányzat honlapján.
Felelős:
Határidő:

2. pontban: Fiskál János polgármester
2. pontban: 2022. március 11.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
6. Döntés az önkormányzat közigazgatási területén található, Olaszfalu
Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának
megszerzéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy Eplény közigazgatási területen található, az Olaszfalu Község
Önkormányzata tulajdonában maradt egy 381 négyzetméternyi közút. A tulajdonjog
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átruházásáról, megszerzésről szól ez a javaslat. Részletesen leírta az előzményét,
történetét ismét. Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a holnapi napon
fogja tárgyalni a tulajdonjog átadást. A mai napon egyeztettük, hogy jövő szerdán
írnák alá a megállapodást.
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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2022. (II 23.) határozata
az önkormányzat közigazgatási területén található, Olaszfalu Község
Önkormányzata
tulajdonában
lévő
ingatlan
tulajdonjogának
megszerzéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés az
önkormányzat közigazgatási területén található, Olaszfalu Község Önkormányzata
tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről” című előterjesztést, és a
következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108.
§ (5) bekezdésének megfelelően – nyilatkozik, hogy Olaszfalu Község
Önkormányzatától átvenni szándékozott, az Eplény külterület 177 hrsz.-ú, 381 m2
térmértékű, 0.00 Ak, kivett, közút megnevezésű ingatlan az Mötv. 13. § (1)
bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés, ezen belül a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása közfeladat ellátását fogja szolgálni.
2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat az 1. pontban megjelölt
ingatlan tulajdonjogát megszerezze, és a határozat 1. mellékletét képező
tulajdonjog átruházásról szóló szerződést jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti szerződés
aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2022. március 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
7. Döntés a „Tüzelőanyag pályázat 2022” című pályázaton való részvételről
Előadó: Dreissiger Gáborné kuratórium elnöke
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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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2022. (II. 23.) határozata
a „Tüzelőanyag pályázat 2022” című pályázaton való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a
„Tüzelőanyag pályázat 2022” című pályázaton való részvételről” című előterjesztést és
a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján, szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatásra, pályázatot nyújt be 36 m³ mennyiségben, kemény lombos
tűzifára, amelyhez a szükséges önerőt, összesen 45 720 Ft-ot (36 000 Ft + áfát)
és a tűzifa szállításából származó költségeket vállalja.
2. A képviselő-testület az 1. pontban vállalt önerőt és a szállítási költséget, Eplény
Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletébe beépítette, és a szociális célú tüzelőanyag vásárlása
költségelőirányzatának a terhére biztosítja. Az önkormányzat vállalja, hogy a
szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és
a szükséges intézkedések megtételére.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a szociális tűzifa igénylésére
vonatkozóan, a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit
szabályozó rendelettervezetet, – a pályázati kiírásban szereplő feltételek
figyelembevételével, – terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2022. augusztus 31. a pályázat benyújtására, illetve
folyamatosan a pályázat lezárásáig,
5. pontban: 2022. szeptember 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
8. Tájékoztató az Eplényi Turisztikai Egyesület 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Tarné Jámbor Anita falugondnok
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Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy a tájékoztató azért szerepel a napirendben, mert az önkormányzat is
tagja ennek a turisztikai egyesületnek. Az előterjesztésben leírta, amit úgy gondolja,
hogy tudni kell az egyesület munkájával kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el, a képviselő-testület tagja tudomásul vették a tájékoztatót.

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
9. Egyebek
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt héten a temetőben a konténert
valaki – szándékosan, vagy nem szándékosan – felgyújtotta. A konténer szolgáltatónak
a tulajdona, ezt nyilvánvalóan meg kell téríteni, ez olyan 100 ezer forint körüli összeg,
ők a külföldi gyártótól szerzik be közvetlenül. Ezt nyilván ki kell fizetni, tehát ez a kár
az önkormányzaté lesz, biztosításból nem fog megtérülni. Most már arra sincs semmi
remény, hogy esetleg valaki információt szolgáltat az elkövetőről. A rendőrségnek ettől
függetlenül bejelentette, de se tűzvizsgálatot, semmit nem kért, mert teljesen
fölösleges, mivel ami ott megmaradt abból a kiégett konténerből, abból lehetetlen
megállapítani a tűz okát és fölösleges papírmunkát nem akart. Elképzelhető, hogy
valaki bedobott egy csikket, és az az égő csikk miatt történt a tűzeset. Ez a jobbik eset,
amellett, hogy a konténer elégett, minthogy szándékos gyújtogatás történt volna.
Mivel azért itt Veszprém környékén és Veszprémben is történtek olyanok, hogy
szándékosan gyújtogatták a lakótelepeken a konténereket. Sajnos négy tuja
megsérült, ebből három tuja az szinte biztosan el fog pusztulni. Ezek tíz éves tuják,
pótolni fogják.
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 44
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.
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Fiskál János
polgármester

dr. Dancs Judit
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
Gericsné dr. Nagy Andrea
csoportvezető
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