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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/26/2/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
február 22-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Fiskál József képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 
                               Lőczi Árpád  csoportvezető 
  Haizler Mihályné jegyzőkönyvvezető 
  Győri Piroska VKTT Egyesített Szociális  

          Intézmény Igazgató    
Igazoltan távol maradt: 
      Bogár Tamás    képviselő 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás képviselő előre 
jelezte a távolmaradását, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
 
Mielőtt elkezdődne a testületi ülés, szeretnék megemlékezni arról, hogy 25 évvel 
ezelőtt, az 1992. január 1-től önállóvá vált Eplényben, február 1-én volt az első 
képviselő-testületi választás és 1992. február 8-án volt az ünnepélyes alakuló ülés. Az 
akkori 6 fős képviselő-testületből hárman azóta is – a választók bizalmából, 
megszakítás nélkül – a képviselő-testület tagjai vagyunk.  
Ebből az alkalomból szeretnék Czigler Zoltán alpolgármesternek és Fiskál József 
képviselőnek egy-egy emlékplakettet átadni a 25 éves – Eplény községért végzett – 
képviselői munkájuk elismeréseként. Fogadjátok szeretettel és emlékeztessen 
benneteket az elmúlt 25 évre, valamint arra a napra is, amikor elkezdődött ez a 
képviselői munka. 
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Még a napirendek elfogadása előtt átadnám a szót Fiskál József VEB. elnöknek, 
tájékoztassa a Képviselő-testületet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítéséről. 
 
Fiskál József VEB. elnöke: 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja, a 
polgármesterrel együtt, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőre eleget 
tett.  
 
Fiskál János polgármester: 
 
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 

16/2017. (II. 22.) határozata  
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2016. (XII. 14.), a 
3/2017. (I. 25.), a 4/2017. (I. 25.), az 5/2017. (I. 25.), a 6/2017. (I. 25.), a 7/2017. 
(I. 25.), a 9/2017. (I. 25.) határozat 2. és 3. pontjára, a 11/2017. (I. 25.) 
határozatokra vonatkozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően. 
 
A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel 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 
17/2017. (II. 22.) határozata  

 
A 2017. február 22-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 

NAPIRENDEK: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
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2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3. A felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös 

körzete székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás 
jóváhagyása  

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
4. A 2017/2018-as nevelési év óvodai beíratási időpontjának 

meghatározása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
5. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda továbbképzési programjának felülvizsgálata 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

a módosítása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
7. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodásának a módosítása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
8. Hozzájárulás a 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  

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
9. Hozzájárulás a 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 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
10. Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
című felhívásához a „Veszprém MJV Önkormányzata és Eplény Községi 
Önkormányzat közös önkormányzati hivatal ASP rendszerének 
kiépítése” projektelem elkészítése, és a közös önkormányzati hivatalt 
fenntartó önkormányzat felhatalmazása a pályázat benyújtására 
tárgyában 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
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11. A letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítésére 
vonatkozó korábbi határozatok felülvizsgálata 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
12. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

2016/17. tanév I. félévi tájékoztatója 
 Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató 
 
13. Egyebek 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Fiskál János polgármester  
 
Fiskál János polgármester: 
  
Mint már korábbiakból is ismert, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
alapján a képviselő-testület a költségvetési rendeletét érintő előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseket legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének 
határidejéig (tárgyévet követő év február 28-ig), az előző év december 31-i hatállyal 
módosíthatja. Az írásban megküldött előterjesztéshez nincsen kiegészíteni valóm. 
 
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 megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

 
a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztés itt is kiküldésre került. A beruházásokat illetően – a tavalyi 
évben ki nem írt pályázatokat is figyelembe véve – a 2017. évi tervezett pályázatok 
mind szerepelnek a költségvetésben. A költségvetésbe beépített beruházási saját 
forrást kiegészítő hitel mértéke olyan, hogy ebben a formában nem lesz szükség 
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előzetes kormány hozzájárulásra. A költségvetés továbbra is tartalmazza a helyi civil 
szervezetek támogatását, a korábbiaknak megfelelő mértékben. Egyéb kiegészíteni 
valóm nincs, a költségvetés tartalmaz minden olyat, ami a gazdasági programban is 
szerepel. 
Az előterjesztés határozatot is tartalmaz az önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról. 
 
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-testülete 
18/2017. (II. 22.) határozata 

 
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” 
című előterjesztést és az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról az alábbi döntést hozta: 
 
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a helyi 

önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban 
kell megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre szóló 
költségvetési kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő kötelezettségeit a határozati javaslat 1. mellékletében foglaltak 
alapján fogadja el. 
 

3. Eplény Községi Önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében lévő 
adatszolgáltatásnak tegyen eleget. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2017. március 16. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 
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Fiskál János polgármester: 
 
Most pedig szavazzunk a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáról. 
 
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 
3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

 
a 2017. évi költségvetésről  

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
3. A felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete 
székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás jóváhagyása  
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Ez a napirend is, hasonlóan a háziorvosi és a védőnői ellátás székhely kijelölési 
megállapodások korábbi tárgyalásához, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény szerinti rendeletalkotás előkészítését szolgálja. Még a fogorvosi ellátás 
megállapodását kell majd, most már remélhetőleg márciusban, megtárgyalnia a 
képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezet véleményezése is napirendre 
kerülhessen. 
 
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 
19/2017. (II. 22.) határozata 

 
a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete 
székhelyének meghatározását tartalmazó megállapodás jóváhagyásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A felnőtt háziorvosi 
és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról 
szóló megállapodás jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötendő megállapodást a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 
aláírja. 
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3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere részére küldje meg. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont: azonnal 

3. pont: 2017. február 27. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők: 

 Angyal Éva irodavezető, 
dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó 

 
 
4. A 2017/2018-as nevelési év óvodai beíratási időpontjának 
meghatározása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A kiküldött előterjesztés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjével előzetesen 
egyeztetve lett. 
 
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 
20/2017. (II. 22.) határozata 

 
a 2017/2018-as nevelési év óvodai beíratási időpontjának 

meghatározásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2017/2018-as 
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselő-testület a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2017. május 3-án és 4-én 800-1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 

 
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a 

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2017. május 25-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy hirdetmény közzétételéről – 

Eplény község honlapjára való feltöltéssel és az önkormányzat hirdetőtábláján 



8 

 

történő kifüggesztésével – az óvodai beiratkozás rendjére, a felvételről szóló 
döntésre és a jogorvoslat benyújtásának határidejére vonatkozóan, 
gondoskodjon.  

 
Felelős:   2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő  
  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2017. május 25. 
        3. pontban: 2017. március 24. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
5. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda továbbképzési programjának felülvizsgálata 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Mint az előterjesztésből is olvasható, az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának felülvizsgálatáról van szó, 
amelyet részbe a jogszabályi környezetre és a tervezett képzések változására való 
tekintettel indokolt módosítani. 
 
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 
21/2017. (II. 22.) határozata 

 
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

továbbképzési programjának felülvizsgálatáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának 
felülvizsgálata” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselő-testület az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda felülvizsgált továbbképzési programját, a határozat 1. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően, jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az 

intézményvezetőjét. 
 
Felelős:   2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2017. február 28. 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
6.  A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A kiküldött előterjesztésből is látható, hogy a társulási megállapodást egy időközi 
polgármester választás és a társult települések lakosságszámának változása miatt 
szükséges módosítani. 
 
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 
22/2017. (II. 22.) határozata 

 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 

módosításáról  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási megállapodásának módosítását – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának elnökét. 
 
Felelős:  2. és 3. pont tekintetében: Fiskál János polgármester, 
Határidő:  2. pontot érintően: 2017. március 31. 
                   3. pontot érintően: azonnal 
  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
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7. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának a módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előbbi napirendhez hasonlóan, a társulási megállapodást egy időközi polgármester 
választás és a társult települések lakosságszámának változása miatt szükséges 
módosítani. 
 
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 
23/2017. (II. 22.) határozata 

 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 
módosításának támogatása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsának elnökét. 

 
Felelős:  2. és 3. pont tekintetében: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontot érintően: 2017. március 31. 
                   3. pontot érintően: azonnal 
  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
8. Hozzájárulás a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
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rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához  
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztésből látható, hogy a szolgáltatások önköltsége az elmúlt évhez 
képest emelkedett. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének hatása a 
szolgáltatási önköltségben jelentősen megmutatkozik. A térítési díjak változását 
alapvetően ez indokolja. 
A településünkön leginkább igénybevett szolgáltatásnál, az étkeztetés esetében az 
intézményi térítési díja csak kis mértékben változna a tervezet szerint.  
 
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 
24/2017. (II. 22.) határozata 

 
Hozzájárulás a 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 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
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” 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 
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9. Hozzájárulás a 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 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztéshez kiegészíteni valóm nincs, a tervezett módosítás jelenleg 
aktív eplényi ellátottat nem érint. 
 
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 
25/2017. (II. 22.) határozata 

 
Hozzájárulás a 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 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
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” 
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, 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 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
10. Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
című felhívásához a „Veszprém MJV Önkormányzata és Eplény Községi 
Önkormányzat közös önkormányzati hivatal ASP rendszerének kiépítése” 
projektelem elkészítése, és a közös önkormányzati hivatalt fenntartó 
önkormányzat felhatalmazása a pályázat benyújtására tárgyában 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztés részletesen ismerteti a döntéshez szükséges információkat. 
Talán annyit tennék hozzá, hogy az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez való kényszeres csatlakozáshoz, illetve annak működéséhez nincs és 
nem is nagyon lehet túl sok bizodalma az önkormányzatoknak. Már az első tervezett 
határidőt sem tudták betartani. 
  
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 
26/2017. (II. 22.) határozata 

 
a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásához 
a „Veszprém MJV Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat közös 

önkormányzati hivatal ASP rendszerének kiépítése” projektelem 
elkészítése, és a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat 

felhatalmazása a pályázat benyújtására tárgyában 
 

Eplény Községi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című felhívásához a „Veszprém MJV Önkormányzata és 
Eplény Községi Önkormányzat közös önkormányzati hivatal ASP rendszerének 
kiépítése” projektelem elkészítése, és a közös önkormányzati hivatalt fenntartó 
önkormányzat felhatalmazása a pályázat benyújtására” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Veszprém MJV 
Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat közös önkormányzati 
hivatalánál az országos ASP rendszerhez történő csatlakozás infrastrukturális és 
egyéb feltételeinek megteremetéséhez szükséges rendszerek kiépítésével, 
azokhoz szükséges szervezetfejlesztéssel. 
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2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal és támogatja, 
hogy a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata polgármestere a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, 
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén, a kedvezményezetti 
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 
 

3.  A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntést a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata polgármesterének küldje meg. 
 

Felelős:  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  3. pont tekintetében: 2017. február 28. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
11. A letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítésére 
vonatkozó korábbi határozatok felülvizsgálata 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásban kiküldött előterjesztéshez kiegészíteni valóm nincsen, kérdések az 
anyaggal kapcsolatban? 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Jól értem, hogy a 61/2012. (VII. 17.) Kt. számú határozat 3-8. pontjaiban szereplő 
kedvezményeket érintő feltételek hatályon kívüliek? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Igen, azzal a kiegészítéssel, hogy a korábban e pontokban határozati szinten 
szabályozott kedvezmények beépítésre kerültek az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 9/2012. (IV. 27.) számú 
önkormányzati rendeletbe. A rendelet 6/A. §-a mindezeket az igénybe vehető 
kedvezményeket tartalmazza és legutóbb a novemberi ülésen vizsgáltuk felül, illetve 
egészítettük ki.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2017. (II. 22.) határozata 

 
a letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A letelepedést 
szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítésére vonatkozó korábbi határozatok 
felülvizsgálata” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testülete – az ingatlan- 
vagyonkataszterben az üzleti vagyontárgyak körébe tartozó, kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú, letelepedést szolgáló – Kiserdő utca 502/1- 502/28 
hrsz-ú ingatlanainak (Lf1) a szolgalmi jogon felüli tehermentes vételárát a 
bányaszolgalmi jog és terepadottságok, az 500/1-500/14 hrsz-ú ingatlanainak 
(Lf2) tehermentes vételárát a vasúti pályatest közelsége és terepadottságok 
figyelembevételével 4860 Ft/m2-ban, az 500/16-500/23 ingatlanainak (Vt2) 
tehermentes vételárát a vasúti pályatest közelsége és terepadottságok 
figyelembevételével 5180 Ft/m2-ban határozza meg. 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott telkek vételárát teljes 
közművesítéssel (víz-, villany-, szennyvízcsatorna gerinchálózat és aszfaltozott 
út) állapítja meg. 
A vételár a helyi adottságok figyelembevételével került megállapításra, így 
telekárkedvezmény a későbbiekben nem adható.  
Az önkormányzat a helyi közutat, a vezetékes ivóvízellátó rendszert és a 
szennyvízcsatorna hálózatot, továbbá a közvilágítást és az elektromos hálózatot 
már kiépítette. A közút végleges burkolattal (aszfalttal) történő kiépítését az 
önkormányzat az ingatlanok 75%-os beépítése után vállalja egy éven belül. 
 

3. A képviselő-testület a 1. pontban meghatározott vételárakat – az ingatlanpiaci 
változások és körülmények, valamint a település érdekeinek a 
figyelembevételével – szükség szerint, de évente legalább egyszer 
felülvizsgálja. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy elsősorban az 
önkormányzat térítésmentes hirdetési lehetőségit kihasználva, – de szükség 
szerint az egyéb hírcsatornákon, a város- és községgazdálkodás dologi kiadásai 
terhére – a telkek értékesítésére vonatkozóan hirdetményt tegyen közzé. 
 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet 4. § (1a) bekezdése alapján, az átruházott 
hatáskörében eljárva, – a jelen határozatban meghatározott feltételekkel, az 
értékesítésre kijelölt üzleti vagyon átruházására vonatkozó vevő kijelölésről – 
feltéve, ha az ingatlan értéke nem haladja meg a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben meghatározott versenyeztetésre vonatkozó értékhatárt – a 
jelentkezések sorrendjében döntsön és a vagyonátruházásra vonatkozó 
szerződéseket aláírja, valamint a vagyonátruházásra vonatkozó szükséges 
intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. 
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6. A képviselő-testület 61/2012. (VII. 17.) számú határozata, a 88/2013. (IX. 12.) 

számú határozata, valamint a 72/2014. (IX. 10.) számú határozata – jelen 
határozat elfogadásával egyidejűleg – hatályát veszti. 

 
Felelős:     Fiskál János polgármester 
Határidő:  folyamatosan 
 
 
12. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2016/17. tanév I. félévi tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Az 5 
tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
 
13. Egyebek  
 
Fiskál János polgármester: 
 
A mai napon volt az Auerné Mazurek Mária (502/25 hrsz-on felvett, Eplény, Kiserdő 
utca 7.) telkével kapcsolatos közjegyzőnél fizetési meghagyással indult és kis értékű 
bírósági perré alakult ügynek a tárgyalása. Március 8-án fog ítéletet hirdetni a bíróság. 
A következő testületi ülésen beszámolok az eredményről.  
 
A másik tájékoztatni való, hogy a belügyminiszter úr keresett meg egy levéllel – 
tájékoztatóul e-mailen megküldöm –, mely szerint a 2016. évi helyi rendőri szervek 
tevékenységének értékelését nem küldtem meg a részükre. Mint utóbb megtudtam, 
nemcsak én kaptam ilyen megkeresést, hanem a térség más polgármesterei is. 
Továbbá a levél hivatkozik arra, hogy a polgármesterek bérét decemberben 
módosították. A levél utolsó mondatában leírja, hogy elvárja, hogy válaszoljunk, és a 
felkérésnek tegyünk eleget. Erre természetesen válaszoltam. Megírtam, hogy minden 
eddigi megkeresésre, bárhonnan is érkezett, mindig válaszoltunk. Viszont 
kifogásoltam, hogy polgármesterek illetményének 2017-es emelésére való hivatkozást, 
a rendőrség munkájának értékelésével kapcsolatos felkéréssel összefüggésben, nem 
igazán értem. Azt is megírtam, hogy ha fent hivatkozott levél az utolsó mondata 
esetlegesen arra célozna, hogy – a 2014-es polgármesteri illetménycsökkentés miatt – 
a felkérésre szándékosan nem válaszoltam volna, akkor azt kategorikusan vissza kell 
utasítanom. A mai napig nem kaptam még választ. Azt is kértem, hogy az eredeti 
megkeresést továbbítással küldjék meg az e-mail címünkre.  
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincsen, így az ülést 17 óra 51 perckor 
bezárom. 
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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 

 
 
 
 


