EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/14-7/2022
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.
szeptember 28-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Magyar János képviselő
Szilárd Zoltán 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
képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, Bogár Tamás előre jelezte távollétét, 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 4 tagja, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2022. (IX. 28.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2022. (I. 26.); a 17/2022. (II.
23.); a 25/2022. (IV. 27.); a 31/2022. (VI. 29.); a 32/2022. (VI. 29.); a 33/2022. (VI.
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29.) és a 34/2022. (VI. 29.) számú képviselő-testületi 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 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2022. (IX. 28.) határozata
A 2022. szeptember 28-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDI JAVASLAT:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi
Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 23.)
önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
3. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyont érintő
integrációs lehetőséggel kapcsolatban
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetője által a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan
készített munkatervi javaslat véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
5. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
6. Az Eplény, Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről
szóló 84/2013. (VIII. 30.) számú határozat és az önkormányzati
ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról szóló 48/2015. (V.
27.) számú határozat hatályon kívül helyezése
Előadó: Fiskál János polgármester
7. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Eplény 1 hrsz.-ú ingatlan
üzleti célú értékesítési feltételeiről
Előadó: Fiskál János polgármester
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8. Döntés a 2023. augusztus 12-re tervezett XXII. Eplényi Vigasságok
falunapi rendezvényről
Előadó: Fiskál János polgármester
9. Döntés az Eplény község közútjainak hó eltakarítására és síkosság
mentesítésére vonatkozó megbízásról
Előadó: Fiskál János polgármester
10. Döntés a közvilágítás 2023. évi villamos energia szerződéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
11. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
12. Egyebek
Előadó: Fiskál János polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi
Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 23.)
önkormányzati rendelete 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 megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022.
(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyvhöz melléklete tartalmazza.)
2. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
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Fiskál János polgármester:
Elmondta, az igénylési határokat a nyugdíjemelésnek megfelelően emelte fel a
rendelettervezetbe, hogy olyan, aki tavaly jogosult volt, az ne essen esetleg a
nyugdíjemelés miatt ki, mert korábban is nagyon a határon volt nyugdíja. Ennyi a
változás a tavalyi évhez képest.
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
12/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyvhöz melléklete tartalmazza.)
3. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyont érintő
integrációs lehetőséggel kapcsolatban
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
37/2022. (IX. 28.) határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyont érintő integrációs
lehetőséggel kapcsolatban
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyont érintő integrációs lehetőséggel
kapcsolatban” című előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os
tulajdonában lévő víziközművagyont érintő integrációs lehetőséggel nem kíván élni;
az önkormányzat az önkormányzati, lakossági és pályázati forrásból létrehozott
legalapvetőbb szolgáltatást nyújtó víziközmű vagyonát megtartja.
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2. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat kivonat
megküldésével – a Bakonykarszt Zrt.-t tájékoztassa.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2022. szeptember 30.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó
4. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetője által a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan
készített munkatervi javaslat véleményezése
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
38/2022. (IX. 28.) határozata
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda
vezetője által a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan készített
munkatervi javaslat véleményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2022/2023-as
nevelési évre vonatkozóan készített munkatervi javaslat véleményezése” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2022/2023. nevelési évre készített – a
határozati javaslat 1. mellékletét képező – munkatervi javaslatban foglaltakkal.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről, a határozat megküldésével, értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda
vezetőjét.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2022. október 12.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
5. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezése
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
39/2022. (IX. 28.) határozata
az Eplény község közigazgatási területén működő, kötelező felvételt
biztosító általános iskola felvételi körzetének véleményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a kötelező
felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozat 1.
melléklete szerinti Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek tervezetével.
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Eplény
községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
gyermekek között hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek nincs.
5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Veszprém Tankerületi Központ
igazgatóját.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő:
a 3. pont vonatkozásában: 2022. október 15.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
irodavezető

Lehoczki

Monika

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
6. Az Eplény, Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről
szóló 84/2013. (VIII. 30.) számú határozat és az önkormányzati
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ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról szóló 48/2015. (V.
27.) számú határozat hatályon kívül helyezése
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Két határozatnak a visszavonásáról, pontosabban hatályon kívül helyezéséről, van szó.
A szöveges részben leírta az előzményeket, kiegészíteni valója nincsen.
Szilárd Zoltán képviselő:
Kérdezi, hogy a tűzoltószertárról van-e szó? Valamint, hogy azt nem kell-e felújítani?
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondta, hogy igen, a tűzoltószertárról van szó. Jelen pillanatban is
tárolnak ott motoros szánokat, a régi lóval vontatható tűzoltókocsit. De, mivel tényleg
raktározási kapacitási problémáik vannak, szükségük van az épületre, így okafogyott
az értékesítése. Elmondta, hogy az épülettel szerkezetileg kívülről nincs gond. Persze
nyilván belülről ráférne a felújítás, de száraz, és ez a lényeg. Nem élvez prioritás jelen
pillanatban a felújítása, de sorra kerül majd a nagy raktár után.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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
40/2022. (IX. 28.) határozata
az Eplény, Veszprémi utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló
84/2013. (VIII. 30.) határozat és az önkormányzati ingatlanok
bérleményként történő hasznosításáról szóló 48/2015. (V. 27.) határozat
hatályon kívül helyezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplény, Veszprémi
utca 33/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló 84/2013. (VIII. 30.) határozat és
az önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról szóló 48/2015. (V.
27.) határozat hatályon kívül helyezése” című előterjesztést és a következő döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény, Veszprémi utca 33/A.
szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló 84/2013. (VIII. 30.) határozatát –
okafogyottságra tekintettel – hatályon kívül helyezi.
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2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ingatlanok
bérleményként történő hasznosításáról szóló 48/2015. (V. 27.) határozatát –
okafogyottságra tekintettel – hatályon kívül helyezi.
7. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Eplény 1 hrsz.-ú ingatlan
üzleti célú értékesítési feltételeiről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.
Szilárd Zoltán képviselő:
Kérdezte, hogy több érdeklődő volt-e?
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy voltak, igen. Most konkrétan is van, komolyabb elképzeléssel. Aztán
az is lehet, hogy eredménytelen lesz ez a pályázat, akkor majd legfeljebb újra kiírásra
kerül.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Kérdezi, hogy akkor legyen 21 millió forint?
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondta, hogy nagyjából a minimális ár ez lenne. Azt, azért tudni kell,
hogy már egy magáncélú ingatlannak az ára olyan tízezer forint per négyzetméter körül
van. Csak itt figyelembe kell venni azt is, hogy itt jelentős költséget jelent az út
csatlakozások, a parkoló kialakítás, a terepadottságok, ezért ez a javasolt minimum
négyzetméter ár. Ettől függetlenül lehet, hogy valaki még többet adna érte, mert
megéri neki. Főleg akkor, hogyha tényleg verseny is lesz, ezt szeretnék igazából. Egy
biztos, hogy az önkormányzatnak ez egy régi tőketartaléka. Minden áron nem akarják
eladni, csak ha értelmes módon egy újabb szolgáltatás ide kerül, azzal javulna, fejlődne
a településnek az ellátása.
Magyar János képviselő:
Kérdezi, hogy a bejárás közvetlenül a főútról is lesz tervezve, vagy csak a bolt mögött?
Fiskál János polgármester:
Az eredeti tervek szerint a bolt mögötti területre van megtervezve, de nem kizárható
a másik megoldás sem. Tehát, azért írta az előterjesztésben, hogy felhasználható ez a
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korábbi terv. Természetesen az érvényessége már időközben lejárt. Így felhasználható,
de nem kötelező.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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
41/2022. (IX. 28.) határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő Eplény 1 hrsz.-ú ingatlan üzleti célú
értékesítési feltételeiről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
önkormányzat tulajdonában lévő Eplény 1 hrsz.-ú ingatlan üzleti célú értékesítési
feltételeiről” című előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Ör.) 4. § (2) bekezdése alapján, az Eplény 1 hrsz.-ú, 2394 m2
térmértékű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát – illeti az Eplény
belterület 2 hrsz.-ú ingatlant terhelő átjárási szolgalmi jog, –, amely ingatlan a
vagyonkataszterben forgalomképes üzleti vagyonként van nyilvántartva,
értékesítésre kijelöli.
2. A képviselő-testület az Ör. 6. § (1)-(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel,
nyilvános pályázat lefolytatását kezdeményezi, a határozat 1. melléklete szerinti
ajánlattételi felhívás közzétételével, hogy az értékesítés a legjobb ajánlattevő
részére történjen.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilvános ajánlattételi felhívás
közzétételével és lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pont esetében: a közzétételre 2022. október 3., a lebonyolításra 2022.
november 23.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
8. Döntés a 2023. augusztus 12-re tervezett XXII. Eplényi Vigasságok
falunapi rendezvényről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
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Elmondta, ahhoz, hogy tényleg olyan legyen a falunapi rendezvény, amilyet
szeretnének, akkor időben meg kell kötni a szerződéseket, de ehhez viszont előzetesen
kötelezettség kell majd vállalni.
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
42/2022. (IX. 28.) határozata
a 2023. augusztus 12-i XXII. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 2023.
augusztus 12-re tervezett XXII. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi XXII. Eplényi
Vigasságok falunapi rendezvényt, a határozat 1. melléklete szerinti
programtervezet alapján, 2023. augusztus 12-én, megrendezi.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott
programtervezet megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet – 3500 E Ft-ot,
azaz Hárommillió-ötszázezer forintot – a 2023. évi költségvetésbe tervezze be.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a XXII. Eplényi
Vigasságok falunapi rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges
további intézkedéseket megtegye.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a programtervezetet –
saját hatáskörében, a 2. pontban meghatározott keret figyelembevételével –
bővítse, színesítse vagy amennyiben előre nem látható okból szükségessé válik,
akkor azt módosítsa, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2023. évi költségvetés beterjesztésének időpontjáig;
3. és 4. pontban: 2023. augusztus 12-ig folyamatosan.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
9. Döntés az Eplény község közútjainak hó eltakarítására és síkosság
mentesítésére vonatkozó megbízásról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
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Azt gondolja, hogy a megbízási díj összegszerűsége teljesen korrekt és reális. Meg
vannak elégedve az eddig munkájukkal is.
Szilárd Zoltán képviselő:
Megerősíti, hogy ő maga is meg van elégedve a megbízott eddigi munkájával.
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
43/2022. (IX. 28.) határozata
Eplény község közútjainak hó eltakarítására és síkosság mentesítésére
vonatkozó megbízásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az Eplény
község közútjainak hó eltakarítására és síkosság mentesítésére vonatkozó
megbízásról” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Drexler Péter e.v. 8413
Eplény, Veszprémi utca 34. szám alatti lakossal kötendő, az Eplény község
közútjainak, 2022. október 1-től 2024. április 30-a közötti téli időszakra szóló,
hó eltakarítására és síkosság mentesítésére vonatkozó – a határozat 1.
melléklete szerinti – megbízási szerződést jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozat 1. mellékletében
szereplő megbízási díj pénzügyi fedezetét, a megbízás időtartamára – 2022-ben
275 000 Ft-ot, 2023-ban 825 000 Ft-ot és 2024-ben 550 000 Ft-ot –, a
mindenkori tárgyévi költségvetésbe tervezze be. A 2022. évi fedezetet az ez évi
költségvetés már tartalmazza.
A tárgyévi összegektől, 2023-ban és 2024-ben, maximum +20 %-kal lehet
eltérni.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2023. és 2024. évi költségvetés beterjesztésének
időpontjáig;
3. pont esetében: 2022. szeptember 30.
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
10. Döntés a közvilágítás 2023. évi villamos energia szerződéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.
Szilárd Zoltán képviselő:
Kérdezte, hogy december 31-ig él a szerződés?
Fiskál János polgármester:
Igen, a jogszabály szerint a végsőmenedékes státusz december 31-ig él, most jelen
pillanatban, ez így van, de gondok vannak az MVM ügyintézésével. Már hat ügyvéd
dolgozik ezen az egészen, de végre most legalább egy MVM vezetőhöz eljutottak, aki
megpróbálja megmozdítani az ügyet, hogy a szükséges dokumentumokat a hálózat
üzemeltetőjéhez, az E.ON-hoz, végre eljuttassák. Ez kb. 3 hónap alatt nem történt
meg, az MVM hibájából. Emiatt jelen pillanatban jogcím nélküli vételezők az E.ON-nál,
és fizetik az emelt díjat. Úgyhogy hetek óta ezt próbálják rendezni, és az E.ON-nal is
beszélt és levelezett, hogy a közvilágítást ne kapcsolják ki. Ezt az évet így próbálják
meg átvészelni. 2023. január 1-től, jelen információk szerint, más lehetőség nem lévén,
versenypiaci szerződésük lesz. Erre az évre a kereskedők nem is tudnak ajánlatot adni,
csak az MVM, de már közel 300 Ft/kWh áron ad csak ajánlatot, ami nyilvánvalóan
megfizethetetlen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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
44/2022. (IX. 28.) határozata
a közvilágítás 2023. évi villamos energia szerződéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a
közvilágítás 2023. évi villamos energia szerződéséről” című napirend előterjesztését és
a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Audax Renewables Kft.-től
– nettó 187,96 Ft/kWh ajánlati áron kapott – 2023. január 1-től 2023. december
31-ig szóló, teljes ellátású közvilágítási célú villamosenergia-adásvételi
szerződést, a határozat 1. melléklete szerint, jóváhagyja.
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozat 1. mellékletében
szereplő villamos energiadíjnak a pénzügyi fedezetét, a megbízás időtartamára
szóló nettó 2 255 520 Ft-ot, a 2023. évi költségvetésbe tervezze be.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2023. évi költségvetés beterjesztésének időpontjáig;
3. pont esetében: azonnal.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
11. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, az 5
tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja tudomásul vette a tájékoztatót.

(A tájékoztató szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
12. Egyebek
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Arról tájékoztatja a testületet, hogy a Zirci Önkormányzati Tűzoltósággal még folyik a
per. A megismételt eljárás első fokra visszakerült. A bíró ismét tartotta a saját
álláspontját, tehát első fokon az önkormányzatot marasztalta el, de ezt meg fogják
fellebbezni október 5-ig. Amit elsősorban vitatnak, az a kereset jogalapja, azt gondolja,
hogy az önkormányzati alapjogoknak a sérelmére született a döntés. Viszont
másodfokon, hasonló ügyben, a székesfehérvári törvényszék már egy ugyanilyen
felperesi önkormányzati tűzoltósággal (Polgárdi) kapcsolatban, az alpereseknek adott
igazat, mint ahogy az önkormányzat ebben a helyzetben alperes. A felperes nem tudta
igazolni azt, hogy a központi támogatáson felül az alaptevékenysége tekintetében
többletköltsége keletkezett. Most időközben még annyi jutott a tudomásukra, hogy a
zirci tűzoltóságot is az állami számvevőszék vizsgálta. Az összefoglalót aztán megnézte,
elég lesújtó a kép, amit a tűzoltóságok könyvelésével és működésével kapcsolatban
írtak. De, maga az, hogy konkrétan a zirci tűzoltóság is milyen ÁSZ jelentést kapott,
azt nem tudja. Ezt hivatalosan meg fogja kérni, hogy ezt soron kívül csatolják be, mert
ezt elhallgatták mind a szakértőt, mind a bíróság előtt is. A szakértő is alátámasztotta
azt, hogy nem könyvelik elkülönítetten az alapfeladatokat és az egyéb vállalkozási
tevékenységeket. Az egyik fontos szempont ez az ügyben, a másik, ami nagyon fontos
dolog, és csodálkozik rajta, hogy a bíróság nem vette figyelembe, hogy az állami
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támogatások elszámolásához kapcsolódó parancsnoki beszámolók ellentmondásban
vannak a könyveléssel. Ez két helyen is le van írva a szakértői véleményben, szó
szerint. Attól függően, hogy mi lesz a per kimenetele, meg fogja küldeni ezt a szakértői
jelentést az Állami Számvevőszéknek és a Magyar Államkincstárnak.
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 49
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. Dancs Judit
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó
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