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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/14-5/2022 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 
25-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:  
 
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. 
 
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 
26/2022. (V. 25.) határozata    

  
A 2022. május 25-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
1. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanács 2021. évi 

munkájáról 
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Előadó: Fiskál János polgármester 
 
2. Átfogó értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3. Tájékoztató a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált 

Intézmény 2021. évi Eplényben végzett munkájáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
4. Tájékoztató a pályázati támogatással megvalósult és megvalósuló 

projektek végrehajtásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
5. Egyebek 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanács 2021. évi 

munkájáról 
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 

27/2022. (V. 25.) határozata  
 

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Beszámoló a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

képviselő-testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztassa. 
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Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2022. május 31. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
2. Átfogó értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester  
 

Fiskál János polgármester: 
 
Elmondta, örvendetes dolog, hogy a gyereklétszám emelkedett és a fiatalok aránya is 
szintén emelkedett az előző évhez képest. Jó lenne legalább a 20 százalék fölötti arányt 
elérni. Van rá remény, hogy ezt elérjék újra.  
 
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 következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2022. (V. 25.) határozata  

 
az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Átfogó értékelés az 
önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal, elfogadja. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 

átfogó értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztályának. 

 
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2022. május 31. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  
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dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető, jegyzői főtanácsadó 

 
 
3. Tájékoztató a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált 

Intézmény 2021. évi Eplényben végzett munkájáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Elmondta, hogy az előterjesztés a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált 
Intézménynek főként az Eplénnyel kapcsolatos munkájáról szól. Mivel már nem a 
társulás látja el ezt a feladatot, ezért csak tájékoztató, beszámolási kötelezettség nincs, 
de fontosnak tartják, hogy a képviselő-testület erről a fontos területről is tájékozódjon. 
Ez egy jól összefogott, lényegre törő tájékoztató.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tudomásul vette a tájékoztatót. 
 

(A tájékoztató szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

4. Tájékoztató a pályázati támogatással megvalósult és megvalósuló 
projektek végrehajtásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Elmondta, hogy az aktuális pályázatokat csoportokba szedte, aszerint, hogy mi az, ami 
EU-s forrást is tartalmaz, mi az, ami Magyar Faluprogram pályázat és egyéb pályázat. 
Annyit megjegyezve, hogy itt az egyéb pályázatok között, az Eplényi Vigasságok, 
eredetileg Nemzeti Művelődési Intézet pályázatként indult, most már áttették a magyar 
falus pályázati csomagba, de ebből a szempontból ez részletkérdés. Örvendetes az, 
hogy tegnap végre reagáltak, hogy most már beküldheti papíralapon is az elszámolást. 
Amit már hónapokkal ezelőtt elküldött azt már jóváhagyták. Már össze is állított hozzá 
mindent.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tudomásul vette a tájékoztatót. 
 

(A tájékoztató szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
5. Egyebek 

Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester:  
 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a külterület 0179 helyrajzi számú ingatlan adásvételi 
szerződést aláírták, a vételárat kifizették, a szerződés továbbításra került a VMK 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályára, ahonnan továbbították az elővásárlási 
joggal kapcsolatos nyilatkozat kérelmet, amely most már az illetékes államtitkárságon 
van, mivel az ingatlan műemlékvédelem alatt áll, így az államnak elővásárlási joga van, 
ezt a nyilatkozatot várják. Addig is, függőben tartással, a földhivatalba már benyújtásra 
került a szerződés. 
A mai napon megtörtént a munkaterület átadása, a Búzavirág utca aszfaltozási, 
felújítási munkáinak. 
Ami még kiemelkedő, a templomfelújításhoz kapcsolódó padok gyártása. Ott pedig a 
szerződés megkötésre került, az előleget átutalták, hogy augusztus 14-re kész legyen, 
mert a következő hétvége vasárnap már a falu védőszentjének, Szent Bernátnak az 
ünnepe, és a cél az, hogy addigra már rendezett állapotok legyenek minden 
tekintetben. 
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 37 
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. Dancs Judit  
polgármester         jegyző  

 
 

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 
 
 

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető, jegyzői főtanácsadó 

 


