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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/23-2/2020 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 
24-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Magyar János képviselő 
   Szilárd Zoltán képviselő    
    
Jelen van továbbá:  
 
Tárnoki Renáta Sára                 képviselő-testületi és társulási referens 
Haizler Mihályné                       jegyzőkönyvvezető    
            
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 felkérem 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 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 5 tagja, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2020. (II. 24.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2020. (I. 29.), az 5/2020. (I. 
29.), a 6/2020. (I. 29.), a 7/2020. (I. 29.), a 8/2020. (I. 29.), a 12/2020. (I. 29.) és a 
13/2020. (I. 29.) 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 
15/2020. (II. 24.) határozata    

  
A 2020. február 24-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

  
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3.  

A) A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális 
ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

B) Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programja, a falugondnoki 
szolgálat bevezetése 

Előadó: Fiskál János polgármester 

4. A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

5.  
A) Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentése  
B) Eplény Községi Önkormányzat 2020-2023. évekre vonatkozó stratégiai 

ellenőrzési tervének jóváhagyása  
Előadó: Fiskál János polgármester 

    dr. Mohos Gábor jegyző 
 

6.  A 2020/2021-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának 
meghatározása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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7. Döntés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének 

megállapításáról a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
8. 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 

 
9. A Síaréna Kft. 2020. évi fejlesztési terve 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 

10.  Egyebek 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása  
        Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
        Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2020. (II. 24.) határozata 
 

az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat 2020. 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: 

Eplény Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. 
§, a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját 
bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó összegét az 1. mellékletében foglaltak 
alapján állapítja meg és fogadja el. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet elfogadása 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 

 Fazekas Ildikó irodavezető 

Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

 
az Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről  

 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
3.  

A) A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális 
ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester:  
 
Fizikailag már megvan a jármű, ha minden igaz, ezen a héten lesz rajta rendszám. Van 
még egy-két intézni való – engedélyek bekérése és egyéb feladatok –, de az most már 
látszik, hogy április elsejével a falugondnoki szolgálatot el lehet indítani. A falugondnoki 
szolgálatról nem önálló rendeletet alkotunk – ez jogtechnikai kérdés -, a javaslat szerint, 
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról rendeletet egészítjük ki. 
Felesleges lenne emiatt egy teljesen új rendeletet alkotni. Azt gondolom azért is, mert 
ez a szolgálat nagyrészt szociális feladatokat fog ellátni. Mindemellett, ahogy a 
programban látható, kulturális és egyéb szervező feladatokat is el kell végezni. Annyit 
tettünk bele a szolgálatba, amit minimálisan teljesíteni kell ahhoz, hogy a pályázati 
feltételeknek megfeleljünk. Aztán majd egyéves tapasztalat után lehet a kört bővíteni, 
illetve így is lehet több mindent bevállalni, annak függvényében, hogy a kapacitás 
milyen. Kiemelendő még, hogy ez egy térítésmentes szolgáltatás. Elsősorban 
rászorulóknak, mivel a rászorulók esélyegyenlőségének javítása a cél. Szabad kapacitást 
természetesen másra is fel lehet használni, de az előbb említettek a kiemelt feladatai 
minden falugondnoki szolgálatnak.  
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Mikor kerül pályázat kiírásra a falugondnoki állásra?  
 
Fiskál János polgármester:  
 
Nem szándékozunk kiírni pályázatot, egyrészt nem is kötelező, másrészt pedig a 
jelenlegi alkalmazotti körből meg tudjuk oldani a személyi feltételek biztosítását. Minden 
tekintetben ez a legkedvezőbb és egyben költségkímélő is a megoldás. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete 
 

a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
 
B) Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programja, a falugondnoki 

szolgálat bevezetése 

Előadó: Fiskál János polgármester 
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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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2020. (II. 24.) határozata 

 
az Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai programjáról, a falugondnoki 

szolgálat bevezetéséről 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplényi Falugondnoki 
Szolgálat Szakmai programja, a falugondnoki szolgálat bevezetése” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Falugondnoki 
Szolgálat (a továbbiakban: falugondnoki szolgálat) szakmai programját, a 
határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal, jóváhagyja.  
 

2. A falugondnoki szolgálat tárgyi feltételéhez szükséges szállítójármű, a Magyar 
Falu Program keretében beszerzett és forgalomba helyezés alatt lévő, 9 
személyes, VW Transporter Kombi HT 2.0 TDI típusú gépjármű. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a falugondnoki szolgálat 
bevezetéséhez a működési engedélyt beszerezze, és a szükséges intézkedéseket 
– mind a tárgyi, mind pedig a személyi feltételek tekintetében, – megtegye. 
 

Felelős:    Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2020. március 31. a forgalomba helyezésre, 
        3. pontban: folyamatosan.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
- a működési engedély beszerzése tekintetében: Angyal Éva irodavezető 
- a falugondnok közalkalmazotti jogviszonya létesítéséhez szükséges 

dokumentumok előkészítése tekintetében: Kovács Judit csoportvezető 
-  

4. A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
Szilárd Zoltán képviselő: 
 
Annyi kérésem lenne, hogy a hatálybalépéstől számított egy év múlva beszéljük át a 
tapasztalatokat. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Ennek semmi akadálya, hiszen eddig is, minden rendeletet ennek megfelelően 
módosítottunk, ha az indokolt volt. Ha az élet vagy a változás úgy hozza, amit nem lát 
az ember előre, akkor el kell végezni a korrekciót. Amúgy abban bízom, hogy túl sok 
eljárásra nem is fog sor kerülni. A rendeletről közérthető tájékoztatást fog kapni minden 
ingatlantulajdonos.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete 

 
a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról  

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 

 
5.  

A) Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése 

Előadó: Fiskál János polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző 

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 

18/2020. (II. 24.) határozata 
 

Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentésének elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi Önkormányzat 
2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja. 
 

B) Eplény Községi Önkormányzat 2020-2023. évekre vonatkozó stratégiai 
ellenőrzési tervének jóváhagyása  
Előadó: Fiskál János polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző 
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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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2020. II. 24.) határozata 

 
az Eplény Községi  Önkormányzat 2020-2023. évekre vonatkozó stratégiai 

ellenőrzési tervének elfogadásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat 2020-2023. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének 
elfogadásáról” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020-2023. 
évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét, a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal, elfogadja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. 
pontban elfogadott Eplény Községi Önkormányzat 2020-2023. évekre vonatkozó 
stratégiai ellenőrzési tervének végrehajtásához a szükséges intézkedést tegye 
meg.  

 
Felelős:    dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:  2. pontban: folyamatosan, 2023. december 31-ig 
 
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: Belső Ellenőrzési Iroda 
vezetője  
 
6. A 2020/2021-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának 

meghatározása 
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 5tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2020. (II. 24.) határozata 

 
a 2020/2021-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának 

meghatározásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2020/2021-es 
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselő-testület a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2020. május 6-án és 13-án 800-1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 

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

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2020. június 12-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 
 

3. A hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  
a) gondoskodjon a hirdetmény közzétételéről Eplény község honlapján és az 

önkormányzat hirdetőtábláján,  
b) kezdeményezze az önkormányzat fenntartásban működő óvoda 

vezetőjénél a hirdetmény közzétételét az óvodában. 
 
Felelős:   2. pontban: Klausz Éva óvodavezető  
  4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2020. június 12. 
  4. pontban: 2020. március 20. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta 

képviselő-testületi és társulási 
referens 

 
7. Döntés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének 

megállapításáról a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan 
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 
21/2020. (II. 24.) határozata 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapításáról  

a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan  
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapítása a 2020/2021-es 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 
2020/2021-es nevelési évre Eplény község közigazgatási területére kiterjedően 
határozza meg. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy képviselő-testület döntéséről a 

határozat megküldésével tájékoztassa az óvodavezetőt, továbbá gondoskodjon 
az óvoda felvételi körzetének közzétételéről az önkormányzat honlapján.  

 
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2020. március 6. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta 

képviselő-testületi és társulási referens  
 
 
8. 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 előterjesztés részletesen tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket érintenek a 
díjemelések. Eplénynél most konkrétan egyetlen egy olyan szociális ellátást érint, ez 
pedig az étkezés. A térítési díjak nagy valószínűséggel semmit sem fognak emelkedni 
nálunk. Részben köszönhető annak is, hogy a falugondnoki szolgálattal mi fogjuk 
elvégezni a szállítást. Innentől kezdve már annak a költsége sem merül fel az 
étkezőknél. Így most úgy tűnik, hogy semmilyen emelésre nem lesz szükség. 
Nyilvánvalóan láttátok, hogy szinte minden díjnövekedés a minimálbér emelkedés és a 
bérekhez kapcsolódó költségek emelkedése miatt van.  
 
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 
22/2020. (II. 24.) határozata 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém 

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

hozzájárulásról 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás 
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 a rendelettervezetben 
foglaltakkal egyetért, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, a rendelet 
módosításához hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról, 

a határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának polgármesterét.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: azonnal  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
9. A Síaréna Kft. 2020. évi fejlesztési terve 
       Előadó: Fiskál János polgármester   
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 
23/2020. (II. 24.) határozata 

 
a Síaréna Kft. 2020. évi fejlesztési tervéről 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft. 2020. 
évi fejlesztési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az albérlő Síaréna Kft. (8413 
Eplény, Veszprémi utca 66/A.) által készített, – az eplényi sípályák 2020. évi 
fejlesztési tervét, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, támogatja. 
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2. Az önkormányzat, az eplényi sípályák 2020. évi fejlesztési tervében szereplő, az 
A7-es sípályára tervezett, húzóliftes sífelvonó hatósági engedélyezését 
megelőzően szükséges nyilatkozatokat már korábban megkérte, és a 
Honvédelmi Minisztériumtól 201-239/2013. számú vagyonkezelői nyilatkozatot, 
valamint a Nemzeti Földalapkelő Szervezettől NFA-011053/002/2013. számú 
tulajdonosi nyilatkozatot megkapta. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott 
eplényi sípályák 2020. évi fejlesztési tervében szereplő – a sípálya tetején 
létesíteni tervezett – új játszótérrel kapcsolatban, az erdőterület 
szakkezelőjének, a VERGA Zrt.-nek (8200 Veszprém, Jutasi u. 10.), a támogató 
nyilatkozatát kérje meg. 

 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott 
támogató nyilatkozat birtokában, az 1. pontban hivatkozott fejlesztés 
megvalósításához szükséges tulajdonosi és vagyonkezelői nyilatkozatot 
megkérje, illetve arra intézkedjen. 

 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Síaréna Kft.-t – 
a határozat megküldésével – tájékoztassa. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  3. pontban: 2020. március 31. 
 4. pontban: azonnal 
 

 
10. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az egyéb, döntést nem igénylő ügyek napirend keretében, az alábbiakról tájékoztatom 
a képviselő-testületet:  
 
A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 pályázatunknak a fenntartási időszaka 2020. január 
21-én lejárt. A záró projekt fenntartási jelentést is benyújtottuk. Időközben ezt el is 
fogadták, tehát ez a projekt lezárásra kerül.  
Még a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 pályázatunk fenntartási időszaka tart, de április 
15-én ez is lejár, ezután fogjuk a záró projekt fenntartási jelentést beküldeni.  
A végére egy költségvetési szempontból is jó hír, hogy a 2018-as LEADER pályázatok 
közül végre megtörtént a két – már tavaly szeptemberben benyújtott – kifizetési 
kérelemhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés.  
A egyik a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása, közösségi 
élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott „Eplény község 
közösségi élettereinek fejlesztéséhez eszközök beszerzése” pályázat, melynek már a 
támogatás kifizetése is megtörtént a napokban.  
A másik a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati 
tevékenységek támogatása című pályázati felhívásra benyújtott „XVII. Eplényi 
Vigasságok falunapi program” pályázat, ennek a helyszíni ellenőrzése is megvolt a múlt 
héten, várhatóan ezen a héten, de legkésőbb a jövő héten megjön a támogató határozat 
és a támogatás kifizetése is megtörténik.  
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Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 52 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. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 

 
Tárnoki Renáta Sára 

képviselő-testületi és társulási referens 
 


