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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/14-3/2022 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
március 30-án 17:35 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:  
 
Dr. Dénes Zsuzsanna  irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
Haizler Mihályné   jegyzőkönyvvezető  
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Napirend előtt jelentést ad 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 
18/2022. (III. 30.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2022. (II. 23.); a 14/2022. (II. 
23.) és a 15/2022. (II. 23.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
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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 
19/2022. (III. 30.) határozata    

  
A 2022. március 30-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2021. évi tapasztalatairól 
Előadó: Tarné Jámbor Anita falugondnok 
 

3. Tájékoztató a Zirc-Litér 132 kV-os tervezett távvezetékről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4. Egyebek 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve 

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2022. (III. 30.) határozata 
 

Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi 
Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi 
összesített közbeszerzési tervét, a határozat 1. mellékletében meghatározottak 
szerint, elfogadja. Amennyiben az év folyamán új közbeszerzési igény merülne 
fel, a közbeszerzési terv módosításáról döntést kell hozni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi közbeszerzési 

tervnek – a hatályos jogszabályoknak megfelelő, – közzétételéről gondoskodjon. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2022. december 31-ig 
                2. pontban: 2022. március 31. 
   
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
                                                                                       irodavezető 
 
 
2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2021. évi tapasztalatairól 

Előadó: Tarné Jámbor Anita falugondnok 
 
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 
21/2022. (III. 30.) határozata 

 
a falugondnoki szolgálat 2021. évi tapasztalatairól 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
falugondnoki szolgálat 2021. évi tapasztalatairól” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Falugondnoki Szolgálat 
2021. évi tapasztalatairól szóló beszámolót, a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal, elfogadja.  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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3. Tájékoztató a Zirc-Litér 132 kV-os tervezett távvezetékről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Elmondta, hogy a jelen tájékoztató tartalmát a lakosság felé az interneten már közzé 
tette, a reakciókat a hozzászólásokban megtalálhatják. 
 
Szilárd Zoltán képviselő: 
Azután érdeklődik, hogy a kormányrendelet mellékletében az érintett helyrajzi számok 
nem csak meglévő távvezeték nyomvonalát érintik, mi ennek az oka? 
 
Fiskál János polgármester:  
Válaszában elmondja, hogy ezt ő is látta, de az okát nem tudja. Mivel látható, hogy 
karácsony előtti napon született a kormányrendelet, valószínűsíthetően – mint sok más 
alkalommal, – a jogalkotók ismét nem voltak a helyzet magaslatán. 
 
Bogár Tamás képviselő: 
Azt kérdezi, hogy más települések polgármesterei hogyan állnak a kérdéshez? 
 
Fiskál János polgármester: 
Válaszában elmondja, mint a tájékozatóban utalt rá, sehogyan, nem képviselik az 
ügyben az állampolgáraik érdekét. 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, a képviselő-testület tagjai tudomásul vették a tájékoztatót. 
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
4. Egyebek 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: Egyéb ügy nem lévén, mindenkit arra biztat, hogy a 
vasárnap éljen a választójogával. 
 
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 43 
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 
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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 

 


