EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/19-4/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.
március 27-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Bogár Tamás képviselő
Majer Ferenc képviselő

Jelen van továbbá:
Tárnoki Renáta Sára
Haizler Mihályné

képviselő-testületi és társulási referens
jegyzőkönyvvezető

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős képviselőtestület tagjai közül 3 képviselő van jelen, Fiskál József előre jelezte távollétét, Majer
Ferenc később érkezik, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Napirend előtt jelentést adok 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:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23 /2019. (III. 27.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2019. (II. 20.), a 17/2019.
(II. 20.), a 18/2019. (II. 20.), a 19/2019. (II. 20.) és a 20/2019. (II. 20.) képviselőtestületi 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:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (III. 27.) határozata
A 2019. március 27-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (III.
28.) határozatával elfogadott Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai
programjának felülvizsgálata
Előadó: Fiskál János polgármester
3. A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító
okiratának módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló
megállapodás módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
5. XVIII. Eplényi Vigasságok előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.)
határozat 1. mellékletének módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
6. A Helyi Választási Bizottságba tag és póttag megválasztása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző
7. Eplény község településrendezési
kezdeményezése
Előadó: Fiskál János polgármester

eszközei

módosításának

a

8. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Honvédelmi
Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött
bérleti szerződés módosításáról szóló, a 12/2019. (I. 30.) határozattal
módosított, 80/2018. (XII. 12.) határozata 1. mellékletének
módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
9. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
Előadó: Fiskál János polgármester
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Fiskál János polgármester:
Jelen pillanatban a költségvetési rendeletben, közbeszerzés hatálya alá tartozó
beszerzés, beruházás, felújítás nem szerepel. Amennyiben ez változik – pályázat vagy
bármi egyéb miatt, – akkor természetesen döntünk ennek a módosításáról.
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
25/2019. (III. 27.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi
Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 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 2019. évi közbeszerzési tervnek
– a hatályos jogszabályoknak megfelelő – közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2019. december 31-ig
2. pontban: 2019. március 31.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Harsányi István
csoportvezető
Majer Ferenc képviselő 17:39 órakor megérkezett az ülésterembe.
2.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (III.
28.) határozatával elfogadott Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai
programjának felülvizsgálata
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
A változás csak annyi, hogy a családsegítő szolgálat tekintetében módosult az ellátó,
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működik tovább, ettől az
évtől. Illetve, ki lettek egészítve a szociálisadatok a 2017. évi és a becsült 2018. évi
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adatokkal, amik a statisztikai hivatal honlapján, a TEIR-ben már elérhetők. Ennek a
programnak az elindításának az eszközoldali feltétele a falugondnoki busz beszerzése,
pályázaton elnyert forrásból vagy a saját forrást azzal kiegészítve.
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2019. (III. 27.) határozata
az Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának felülvizsgálatáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi
Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának felülvizsgálata” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai programját, a határozat 1. mellékletében
foglalt tartalommal, jóváhagyja.
3.

A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító
okiratának 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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2019. (III. 27.) határozata
a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Veszprém Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását, a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal, továbbá annak egységes szerkezetbe foglalását a határozat
2. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.
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2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a – határozat 1. pontja alapján
kiállított, okiratszámmal ellátott – Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala alapító okiratát módosító okiratot, az egységes szerkezetű alapító
okiratot, valamint a képviselő-testületi határozatot – a Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata döntésével együtt, – küldje meg a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
Felelős:
Határidő:

dr. Mohos Gábor jegyző
2019. április 4.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
4.

Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló
megállapodás módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Van 3 új önkormányzat, akik csatlakoztak a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátás orvosi ügyelethez. Emiatt,
valamennyire – bár nem túlzottan – csökkennek majd a fajlagos költségek.
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2019. (III. 27.) határozata
az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló
megállapodások módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az egészségügyi
alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló megállapodás módosítása” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az egészségügyi
alapellátás központi háziorvosi ügyeletének ellátására Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatával megkötött feladatátvállalási szerződés módosítását, a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2019. április 15.
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
5.

XVIII. Eplényi Vigasságok előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.)
határozat 1. mellékletének módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Ebben a mellékletben egy alapvető változás van, hogy az esti élő koncertre Varga Miklós
volt a tervezett fellépő, de az ülést követő másnap, mire szerződést szerettünk volna
kötni, már leszerződték. Így helyette Kocsis Tibort választottuk, aki másfél órás élő
koncertet fog adni. Az alpolgármester úr észrevételének megfelelően, egy kicsit
„lazítottunk” a délelőtti játékprogramon.
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2019. (III. 27.) határozata
XVIII. Eplényi Vigasságok előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.)
határozat 1. mellékletének módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVIII. Eplényi
Vigasságok előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.) határozat 1. mellékletének
módosítása” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVIII. Eplényi Vigasságok
előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.) határozat 1. melléklete helyébe a jelen
határozat 1. melléklete lép.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított programnak
megfelelően, intézkedjen a XVIII. Eplényi Vigasságok falunap előkészítéséről, és
– az átruházott hatáskörében – kösse meg a szükséges szerződéseket.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2019. május 10. a program végelegesítésre, illetve
folyamatosan a program lezárásáig
6.

A Helyi Választási Bizottságba tag és póttag megválasztása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző
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Fiskál János polgármester:
A mostani előterjesztés azért készült, mert az elnök, egy tag és egy póttag lemondott a
tisztségéről. Ennek okai szerepelnek az előterjesztésben. A helyi választási bizottság
jogszabályban előírt (5 fő + minimum 2 póttag) létszámra történő feltöltése szerepel
határozati javaslatban.
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2019. (III. 27.) határozata
a Helyi Választási Bizottságba tag és póttag megválasztásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Helyi Választási
Bizottságba tag és póttag megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – lemondás miatt, a Helyi
Választási Bizottságban (a továbbiakban: HVB) megüresedet tagsági helyre – a
HVB tagjává megválasztja:
Lukács István 8413 Eplény, Ámos-hegyi vasútsor 6. szám alatti lakost.
2. A képviselő-testület a HVB póttagjává választja:
a) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése
szerint megüresedett póttagsági helyre 1. póttagnak:
Pongrácz Attiláné 8413 Eplény, Búzavirág u. 42. szám alatti lakost;
b) lemondás miatt megüresedett póttagsági helyre 2. póttagnak:
Bartalis Edit 8413 Eplény, Búzavirág u. 35. szám alatti lakost.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a most megválasztott tag és
póttagok eskütételéről gondoskodjon.
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: azonnal, de legkésőbb 2019. április 1-ig
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető
Fiskál János polgármester:
Az eskütétel idejére 17:44 órakor, szünetet rendelek el.
A testületi ülés 17:49 perckor folytatódik.
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7.

Eplény község településrendezési
kezdeményezése
Előadó: Fiskál János polgármester

eszközei

módosításának

a

Fiskál János polgármester:
A módosítás Vt-2 besorolású övezetet érintené, ahol a dohánybolt és a 82-es büfé
helyezkedik el. Lényege, hogy egy kezdeményezés alapján, a bővítéseknél a
telekhatárra is –, ami nem a Veszprémi utca felőli részen van – lehessen építeni.
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2019. (III. 27.) határozata
Eplény község településrendezési eszközei módosításának a
kezdeményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község
településrendezési eszközei módosításának a kezdeményezése” című napirend
előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Eplény Helyi
Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/2004. (XI. 11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását az alábbiakban:
a HÉSZ és a belterületi szabályozási terv átdolgozásával a 236/1, 238 és 239/2
hrsz. alatti ingatlanokat magába foglaló Vt-2 övezet helyett egy új, Vt-4 jelű
építési övezet létrehozását a csatlakozó lakóterület beépítésének
figyelembevételével, de minimális méretű, illetve 0,0 m előkert és szabadon álló
beépítési mód előírásával és belterületi szabályozási tervlapon a módosított
építési övezeti előírások átvezetésével.
2. A képviselő-testület a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b.) bízza meg
a HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével 350 000,- Ft +
áfa – egyeztető eljárás szükségessége estén további 30 000,- Ft + áfa – ajánlati
áron, és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozó
megállapodást, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, megkösse.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően, az egyszerűsített eljárás
lefolytatásához szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat megtegye.
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4. Az Anti Tabak Bt. kérelmezővel előzetesen egyeztetve, az egyszerűsített eljárás
keretében lefolytatható HÉSZ módosítás költségeit, teljes egészében, a
kérelmező viseli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Anti Tabak Bt. (8413
Eplény, Veszprémi utca 118.) kérelmezővel a költségviselésre vonatkozó
megállapodást megkösse.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi
költségvetés soron következő módosításakor – a határozat 4. pontjának
figyelembevételével, – a határozat 2. pontjában szereplő tervezési költség
előirányzatának mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalra, ugyanazon
összeggel történő beépítésére.
Felelős:
Határidő:

8.

Fiskál János polgármester
1. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig,
2. pontban: a 4. pontban szereplő megállapodás aláírását követően
azonnal,
3. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig,
4. pontban: azonnal,
5. pontban: az előirányzatok átvezetésére a soron következő költségvetés
módosítása.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Honvédelmi
Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött
bérleti szerződés módosításáról szóló, a 12/2019. (I. 30.) határozattal
módosított, 80/2018. (XII. 12.) határozata 1. mellékletének 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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2019. (III. 27.) határozata
a Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon
kötött bérleti szerződés módosításáról szóló, a 12/2019. (I. 30.)
határozattal módosított, 80/2018. (XII. 12.) határozata 1. mellékletének
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének, a Honvédelmi Minisztériummal 93/4971/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról szóló, a
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12/2019. (I. 30.) határozattal módosított, 80/2018. (XII. 12.) határozata 1.
mellékletének módosítása” című előterjesztést és a következő döntést hozta:
Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
a
Honvédelmi
Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés
módosításáról szóló, a 12/2019. (I. 30.) határozattal módosított, 80/2018. (XII. 12.)
határozata 1. mellékletének helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal, illetve az aláírásra a Honvédelmi Minisztérium által aláírt és
megküldött egységes szerkezetű bérleti szerződés kézhezvételét követően
azonnal
9.

Egyebek

Fiskál János polgármester:
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
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:

Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens
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