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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/26/5/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 
26-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 

Bogár Tamás képviselő 
   Fiskál József képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 
                               Lőczi Árpád csoportvezető 
  Haizler Mihályné jegyzőkönyvvezető 
     
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
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 

47/2017. (IV. 26.) határozata  
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2016. (XI. 23.) határozat 4. 
pontja, a 10/2017. (I. 25.), a 22/2017. (II. 22.) határozat 2. pontja, a 23/2017. (II. 
22.) határozat 2. pontja, a 31/2017. (III. 29.), a 32/2017. (III. 29.) határozat 2. 
pontja, a 35/2017. (III. 29.), a 36/2017. (III. 29.), a 37/2017. (III. 29.) a 38/2017. 
(III. 29.), a 39/2017. (III. 29.) és a 41/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
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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 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2017. (IV. 26.) határozata 

 
a 2017. április 26-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

 
1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés 

engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás 
ellentételezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
2. Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2016. évi 

zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
4. Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentése 
 Előadó: Fiskál János polgármester  
                  dr. Mohos Gábor jegyző  
 
5. XVI. Eplényi Vigasságok előkészítése 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
6. Eplény község közútjainak hóeltakarítására és síkosságmentesítésére 

vonatkozó szerződés elfogadása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
7. Egyebek 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés 

engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
  
Ha valaki nem a megyei jogú város polgármesteri hivatalában – azaz a közös 
önkormányzati hivatalban – szeretné a házasságát megkötni, hanem itt helyben, akár 
a hivatali helyiségben, akár szabadtéren, ennek van egy díjtétele. A javaslat szerint az 
önkormányzat kizárólag az anyakönyvvezető kiszállásával kapcsolatos díjat kéri.  
5000 Ft, ha hivatali helyiségen belül, 6000 Ft, ha hivatali helyiségen kívül történik a 
házasságkötés. Ez a munkaidőn kívüli házasságkötésekre vonatkozik. Munkaidőben 
természetesen ingyenes a szolgáltatás. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete  

 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés 

létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás 
ellentételezéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
2. Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2016. évi 

zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi zárszámadásról 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
Különösebb szóbeli kiegészíteni valóm nincs. Az előbbi zárszámadási 
rendeletalkotásnak a 2017. évi költségvetés jelen módosítására vonatkozóan annyi a 
következménye, hogy a tavalyi évi pénzmaradvány részbeni felhasználása most már 
beépítésre kerülhet a költségvetésbe, fejlesztésre és felújításra.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

 
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
4. Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentése 
Előadó: Fiskál János polgármester  
            dr. Mohos Gábor jegyző  
 

Fiskál János polgármester: 
 
A jelentés a 2016. évvel kapcsolatban megfelelőnek minősíti az önkormányzat 
működését, beleértve az Eplényi Napköziotthonos Óvoda tevékenységét is.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
49/2017. (IV. 26.) határozata 

 
Eplény Község Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi Önkormányzat 
2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja. 
 
5. XVI. Eplényi Vigasságok előkészítése 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
Fiskál János polgármester: 
 
A XVI. Eplényi Vigasságok fő vonalait határozza meg az előterjesztés. A költségvetés 
tartalmazza az erre vonatkozó előirányzatot. Május elején leülünk és elkezdjük az 
egyeztetést és a meghívásokat a vetélkedőre. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
50/2017. (IV. 26.) határozata 

 
a XVI. Eplényi Vigasságok előkészítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVI. Eplényi 
Vigasságok előkészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy 2017. augusztus 12-én megrendezésre kerülő XVI. Eplényi Vigasságok 
nyitott falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2017. évi 
költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletben biztosítja. 

 
2.  A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő előzetes programtervet és az 1. 

melléklet szerinti „Részletes játékleírás és pontozási szabályzat”-ot jóváhagyja. 
 
3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy öt település csapatát a 

nemes versengésre és az egész napos vigasságra meghívjon. 
  
 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény lebonyolításához 

szükséges intézkedések megtételére, a 2017. évi költségvetésben már jóváhagyott 
keretösszeg figyelembevételével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: 2017. augusztus 12. 
        3. pont esetében: 2017. június 30.  
        4. pont esetében: folyamatosan a program lezárásáig 
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6. Eplény község közútjainak hóeltakarítására és síkosságmentesítésére 
vonatkozó szerződés elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A korábbiaknak megfelelően, 5 évre kötjük a szerződést, amelyet két évig nem 
mondhatja fel egyik fél sem. Ez biztonság és kiszámíthatóság mindkét félnek. Azt 
követően bármelyik fél, akár indokolás nélkül felmondhatja a megfelelő időszakban.  
A feladat speciális jellegét, a helyi adottságokat, a költséghatékonyságot, a 
szolgáltatás biztonságos teljesítésére képes helyi vállalkozásokat is figyelembe véve, 
mellőztük külső ajánlatok beszerzését. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
51/2017. (IV. 26.) határozata 

 
Eplény község közútjainak hóeltakarítására és síkosságmentesítésére 

vonatkozó megbízási szerződés elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény község 
közútjainak hóeltakarítására és síkosságmentesítésére vonatkozó megbízási szerződés 
elfogadása” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kirchkeszner Tibor 8413 

Eplény, Veszprémi utca 76. szám alatti lakossal kötendő – a határozat 1. 
melléklete szerinti – megbízási szerződést jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont esetében: 2017. május 5. 
 
 
7. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az április 19-i rendkívüli ülésen hozott döntésnek megfelelően, az útfelújításra 
vonatkozó pályázat beadása megtörtént. A héten az EFOP pályázatot is benyújtottam. 
A tavalyi évi óvoda napelem és udvarfelújítás pályázat megfelelt a követelményeknek, 
bírálatra továbbküldték. Információnk szerint a múlt héten született döntés és kb. két 
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hét múlva fogják a nyertesek névsorát közzétenni. A következő testületi ülésen már be 
tudok erről számolni. 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17 óra 45 perckor 
bezárom. 
 

 
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 

 

 


