EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/19-7/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június
26-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János
Czigler Zoltán
Bogár Tamás
Fiskál József
Majer Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Jelen van továbbá:
Dr. Dénes Zsuzsanna
Haizler Mihályné

irodavezető, jegyzői főtanácsadó
jegyzőkönyvvezető

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős képviselőtestület tagjai közül 5 képviselő van jelen, így 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
43/2019. (VI.26.) határozata
A 2019. június 26-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1.

Eplény
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

2.

Eplény Helyi Építési Szabályzatáról
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
1

szóló

13/2004.

(XI.

évi

11.)

3.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplényi
Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési
díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati
rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

4.

Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos
törvényességi észrevétel
Előadó: Fiskál János polgármester

5.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi
munkatervének elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester

6.

Eplény község 2019-2024. évekre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi
programjának elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester

7.

Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezést megelőző
véleményezés
Előadó: Fiskál János polgármester

8.

Döntés a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények,
képzések, hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való
részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester

9.
A) A Fenntartható Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030
elfogadása
B) Döntés a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való
csatlakozásról
Előadó: Fiskál János polgármester
10. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2018. évi működési tapasztalatairól
Előadó: Fiskál János polgármester
11. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos
12. Tájékoztató a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beíratásokról
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő
13. Egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

Eplény
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

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
9/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
2.

Eplény Helyi Építési Szabályzatáról
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

szóló

13/2004.

(XI.11.)

Fiskál János polgármester:
Sem a partnerek részéről, sem a hatóságok részéről kifogás nem érkezett. A beérkezett
észrevételeket elfogadtam és azok javításra kerültek. Egyetlen kivétel volt, de azt
egyeztettem az állami főépítésszel. Az első szakaszon belül majd a következő
módosításnál a rajzokat nem azok száma szerint, hanem melléklet számokkal fogjuk
ellátni.
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
10/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
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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 megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó
gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
3.

Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos
törvényességi észrevétel
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
44/2019. (VI. 26.) határozata
a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/1161/2019. törvényességi
felhívásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel” című előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VE/53/1161/2019. törvényességi
felhívásával nem ért egyet az alábbiak szerint:
a) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § (2)
bekezdését a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény
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hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi II. törvény
módosította 2019. március 15-i hatállyal. Tárgyi rendelkezés kivételszabálya
nem írja elő, hogy a jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendeletek
esetében kötelező módosítani a bevezető rendelkezést. 2019. március 15.
napját követően már módosítható az önkormányzati rendelet bevezető része,
ennek Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eleget tesz a
rendeletek felülvizsgálata, vagy aktuális módosítása során. Tekintettel arra,
hogy a rendelkezés mindössze két hónapja van hatályban az önkormányzatok
képviselő-testületeinek, így Eplény Községi Önkormányzatnak sem volt még
lehetősége a hatályban lévő önkormányzati rendeletek fentiek szerinti
felülvizsgálatára. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, eleget
téve a Jat. 22. §-ban foglaltaknak, a jegyző útján gondoskodik a rendeletek
időszakonkénti felülvizsgálatáról.
b) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 3. § (1)
bekezdése kizárólag a normatív tartalmú rendelkezésre vonatkozóan tartalmaz
szabályozást. Az Ör. 43. §-ában és az 54. §-ában rögzítettek nem normatív
tartalmú rendelkezések. Az Alaptörvény egyik alapértéke szerint a közhatalom
forrása a nép, a hatalmát a választott képviselői útján gyakorolja.
Magyarországon a helyi önkormányzati képviselőket és a polgármestereket a
választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos
szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson
választják. A képviselő-testület bizottságának tagjává önkormányzati
képviselők és olyan személyek is választhatók, akik nem tagjai a képviselő
testületnek. A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét az önkormányzati
képviselők közül kell megválasztani. Megbízatásuk választással jön lére. A
képviselő-testület álláspontja szerint, a képviselő-testület és a bizottság
tagjainak felsorolása nem lehet az Ör. része, ezért hivatkozik az Ör. a
függelékben történő felsorolásukra, mintegy tájékoztató jelleggel, és nem
magában a jogszabályban. A függelék nem a jogszabály részre, azonban a
függelékre történő utalást sem a Jat., sem az IRM rendelet nem zárja ki.
c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 41. §-ához fűzött magyarázat szerint a társulások a
képviselő-testületek sajátos, több képviselő-testület együttműködésére építő
szervei. Az Mötv. az önkéntes társulás alapján áll, amikor kimondja, hogy a
helyi önkormányzatok társulást alakíthatnak, az így létrehozott társulások jogi
személyiséggel rendelkeznek. A társulást a helyi önkormányzatok képviselőtestületei írásbeli megállapodással hozzák létre. A társulás létrehozásáról szóló
társulási megállapodás megkötése a képviselő-testület át nem ruházható
hatáskörébe tartozik. A társulás jogállását és feladatait az Ör. nem
szabályozhatja. Jogállását az Mötv., feladatait pedig a társulási megállapodás
határozza meg. Jogbizonytalansághoz vezetne, ha minden tagönkormányzat
képviselő-testülete egyedileg határozná meg szervezeti és működési
szabályzatában a társulás jogállását és feladatait.
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d) A képviselő-testület álláspontja szerint az Ör. 43. § (1) bekezdésében foglalt
meghatározás megfelelő. Tárgyi rendelkezés szerint „A képviselő-testület
létrehozza a Vagyonellenőrző Bizottságot”.
Az Mötv. 57. § (1) bekezdése értelmében az ezer főt meg nem haladó lakosú
településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is
elláthatja.
Az Mötv. 57. § (2) bekezdése szerint a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely
gondoskodik azon nyilvántartásáról és őrzéséről. Ezen rendelkezésből
egyértelműen kitűnik, hogy a bizottság létrehozása nem diszpozitív
rendelkezés, annak létrehozását az Mötv. taxatíve előírja a képviselő-testület
számára. Eplény község esetében – jogszabályhelyekből következően, –
minden kötelező bizottsági feladat- és hatáskört, mint egyedüli bizottság,
Vagyonellenőrző Bizottság látja el.
Az Ör. 43. § (1) bekezdésében meghatározott bizottság nevéből is egyértelmű
és világos, hogy milyen feladat ellátása érdekében került létrehozásra.
Álláspontom szerint a szavak általánosan elfogadott jelentésének a
meghatározás megfelel. A bizottság feladatát az Mötv. rendelkezései
határozzák meg, azok megismétlése nem szükséges és jogszabálysértő.
Tekintettel továbbá arra, hogy az Ör. nem állapít meg külön feladat- és
hatáskört, a bizottság kizárólag az Mötv.-ben meghatározottak szerint járhat
el.
Összefoglalva az Mötv. értelmében, Eplény községben más, törvényben
meghatározott bizottság létrehozása nem kötelező, így az Ör.-ben
meghatározott bizottság beazonosításához, annak feladat- és hatásköréhez
nem férhet kétség.
2.

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

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2019. július 4.
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
4.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi
munkatervének elfogadása
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.
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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-testületének
45/2019. (VI. 26.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi
munkatervének elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve” című előterjesztést
és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. II. félévi munkatervét
– a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a
napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2019. december 31.
2. pontban: 2019. július 5.
5.

Eplény község 2019-2024. évekre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi
programjának elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
A felügyeleti szerv is elfogadásra javasolta, érdemi észrevétel nem volt. Egyetlen
javaslat volt, hogy Eplényben kerüljenek bele a bevezető részbe a színes képek a
településről, dehát ez nem érdemi észrevétel.
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
46/2019. (VI. 26.) határozata
Eplény község 2019-2024. évekre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi
programjának elfogadásáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 20192024. évekre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. A képviselő-testülete az Eplény község 2019-2024. évekre vonatkozó helyi
esélyegyenlőségi programját, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal,
elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy az elfogadott helyi
esélyegyenlőségi program honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
3. A képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy az elfogadott helyi
esélyegyenlőségi programot és az elfogadásáról szóló döntést a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltség Felzárkózási és
Képzési Osztály esélyegyenlőségi referense részére küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: folyamatosan
2. és 3. pontban: 2019. június 30.
6.

Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezést megelőző
véleményezés
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
47/2019. (VI. 26.) határozata
Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezést megelőző
véleményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Veszprémi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezést megelőző véleményezés” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Veszprémi
Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői munkakörének betöltésére javasolt
Rausz István r. ezredes kinevezését.
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy képviselő-testület döntéséről –
a határozat megküldésével – tájékoztassa a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság vezetőjét.
Felelős:
Határidő:

2. pontban: Fiskál János polgármester
2. pontban: 2019. július 5.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
7.

Döntés a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények,
képzések, hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való
részvételről
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
48/2019. (VI. 26.) határozata
a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések,
hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a VP6-19.2.1.1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek
támogatása című pályázaton való részvételről” című előterjesztést és a következő
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az "A
BAKONYÉRT" Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit
szervezetek és egyházak, önkormányzatok és önkormányzati társulások valamint
mikrovállalkozások támogatását szolgáló, a „Bakonyi rendezvények, képzések,
hálózati tevékenységek támogatása” érdekében, VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú
felhívásra, „XVIII. Eplényi Vigasságok falunap” címmel, pályázatot nyújt be.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban hivatkozott pályázati felhívás
alapján, a maximálisan igényelhető 1 000 000 Ft támogatás és a 85%-os
támogatási intenzitás figyelembevételével, a sikeres pályázat megvalósításához, a
szükséges önerő a 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
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3. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott – hagyományőrző, közösségépítő
és minden korosztályt érintő, 2019. augusztus 10-én megrendezésre kerülő –
nyitott rendezvénye támogatására nyújtja be a pályázatát.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a pályázati kiírás feltételei
szerint – a pályázatot nyújtsa be, sikeres pályázat esetén, a támogató okiratnak
megfelelően, a rendezvény lebonyolítására és elszámolására intézkedjen.
5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a határozat 1. és 3. pontjában meghatározott
XVIII. Eplényi Vigasságok falunap nyitott rendezvénye megvalósítási helyszíne
8413 Eplény, Veszprémi utca 68. (helyrajzi száma: Eplény 97) közösségi tér és
szabadtéri színpada.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2019. július 31.
2. pontban: azonnal
3. pontban: 2019. július 31.
4. pontban: 2019. július 31., illetve folyamatosan a projektzárásig,
5. pontban: 2019. augusztus 10.
8.
A) A Fenntartható Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030
elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A cél 40%-os üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés. A bázis év 2011. Az
önkormányzat már részben teljesített is ebből, a közvilágítás korszerűsítésével. Sajnos
csak önkormányzati szinten nem lehet elérni ezt a százalékot, mivel a mi térségünk
olyan, hogy a legnagyobb szennyező kibocsátó források a lakások fűtése és a
közlekedés.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a
polgármester kérte a testület tagjait, hogy először a „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési
Akciócsoport Egyesület Veszprém megyét érintő területére vonatkozó Fenntartható
Energia és Klíma Akcióterv 2019-2030-ról, majd az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési
Akciócsoport Egyesület teljes területére vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma
Akcióterv 2019-2030-ról 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
49/2019. (VI. 26.) határozata
a Fenntartható Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030
elfogadásáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Fenntartható
Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030 elfogadása” című előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal, az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesület Veszprém megyét érintő területére vonatkozó Fenntartható Energia és
Klíma Akcióterv 2019-2030, valamint az arról készült magyar és angol nyelvű
Excel-formátumú jelentés dokumentumot.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott
dokumentumot a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének
(Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára történő feltöltése
ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: azonnal
2. pontban: 2019. július 15.
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
50/2019. (VI. 26.) határozata
a Fenntartható Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Fenntartható
Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030 elfogadása” című előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal, az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesület teljes területére vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv
2019-2030, valamint arról készült magyar és angol nyelvű Excel-formátumú
jelentés dokumentumot.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott
dokumentumot a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének
(Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára történő feltöltése
ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: azonnal
2. pontban: 2019. július 15.
11

B) Döntés a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való
csatlakozásról
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
51/2019. (VI. 26.) határozata
a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a
Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozásról” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
a
hivatalos
kötelezettségvállalási dokumentumban rögzített kötelezettségvállalások teljes
körű ismeretében, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesterek Klímaés Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate and Energy)
csatlakozzon.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
csatlakozással kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: azonnal
2. pontban: 2019. július 15.
10. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2018. évi működési tapasztalatairól
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Kiegészítésként csak annyit tennék hozzá, hogy az ügyelettel kapcsolatban személyes
panasz az elmúlt egy évben hozzám mint polgármesterhez és a képviselőkhöz sem
érkezett.
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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-testületének
52/2019. (VI. 26.) határozata
a központi orvosi ügyelet 2018. évi működési tapasztalatairól
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2018. évi
működési tapasztalatairól szóló beszámolót, a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal, elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

dr. Mohos Gábor jegyző
2019. július 1.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Tárnoki Renáta Sára
társulási és képviselőtestületi referens
11. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos
Fiskál János polgármester:
A tájékoztatót a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja tudomásul vette.

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

12. Tájékoztató a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beíratásokról
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő
Fiskál János polgármester:
A tájékoztatót a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja tudomásul vette.

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
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13. Egyebek
Fiskál János polgármester:
A Verga Zrt.-vel is aláírtuk az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást. Semmilyen
változás nincs benne. Megküldtem a Síaréna Kft.-nek is.
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 57 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:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó
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