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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/12-8/2020 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 
30-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Szilárd Zoltán képviselő 
    
Jelen van továbbá:  
 
Gericsné dr. Nagy Andrea  csoportvezető  
Haizler Mihályné    jegyzőkönyvvezető  
   
         
  
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő jelen van, Magyar János előre jelezte 
távollétét, így 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 
25/2021. (VI. 30.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2021. (II. 24.); a 11/2021. 
(II. 24.); a 17/2021. (III. 31.); a 21/2021. (IV. 28.) és a 23/2021. (V. 26.) számú 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
Fiskál János polgármester: 
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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 
26/2021. (VI. 30.) határozata    

  
A 2021. június 30-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 
NAPIRENDEK: 

  
1.  
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi 

költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete 
módosítása 

B) Döntés a polgármester jutalmazásáról 
 Előadó: A) Fiskál János polgármester 
  B) Czigler Zoltán alpolgármester 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. II. félévi 

munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2. Döntés a 2021. augusztus 7-re tervezett XX. Eplényi Vigasságok falunapi 

rendezvényről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3. Tájékoztató a központi orvosi ügyelet 2020. évi működési 

tapasztalatairól 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
4. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól 

Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos 
 
5. Tájékoztató a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beíratásokról 

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 
 
6. Egyebek 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1.  
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A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi 
költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete 
módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Elmondja, hogy egyetlen dolgot szeretne kiemelni: a Gyöngyvirág utca egy 
szakaszának a csapadékvíz elvezető árok burkolását, ha a kivitelezői kapacitás engedi, 
akkor azt idén még szeretnék elvégeztetni.  
 
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 megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

 
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 

B) Döntés a polgármester jutalmazásáról 
 Előadó: Czigler Zoltán alpolgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Ennek a napirendi pontnak alpolgármester úr az előterjesztője. S mivel érintett vagyok, 
jelzem, hogy nyilvánvalóan nem fogok részt venni a szavazásban.  
 
Czigler Zoltán alpolgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így az alpolgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 3 igen szavazattal (érintettség miatt a 
polgármester nem szavazott), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot: 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2021. (VI. 30.) határozata 
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a polgármester jutalmazásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
polgármester jutalmazásáról” szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján – a 2021. évi költségvetésben betervezett jutalmazási keretből, hathavi 
illetménynek megfelelő, bruttó 2 428 200 Ft, azaz Kettőmillió-
négyszázhuszonnyolcezer-kettőszáz forint összegű jutalomban részesíti a 
polgármestert a járványügyi feladatok, intézkedések és a költségvetés 
végrehajtásáért, az önkormányzat és intézménye pályázatainak teljes körű, 
személyes menedzseléséért, továbbá a helyi civil szervezeteknek pályázatok 
elkészítésében, azok sikeres lebonyolításában, projektfenntartásokban, pénzügyi 
elszámolásban való személyes közreműködéséért, valamint a közfoglalkoztatással, 
a falugondnok helyettesítésével és a közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
diákokkal kapcsolatos plusz feladatok ellátásáért, és az egyéb napi plusz operatív 
tevékenységekért, a fentiekből fakadó többletteljesítmény elismeréseként. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő kifizetéssel 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: 2. pontban: 2021. július 9. 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Nagyon köszöni a képviselő-testület gesztusát. 
 
 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. II. félévi 

munkaterve 
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 
28/2021. (VI. 30.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. II. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. II. félévi munkaterve” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. 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: 2. pontban: 2021. július 9. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva: 
28_2021_hatarozat_melleklete) 

 
 

3. Döntés a 2021. augusztus 7-re tervezett XX. Eplényi Vigasságok falunapi 
rendezvényről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Elmondja, hogy a rendezvények létszámkorlátja megemelkedett 1500 főre, és nem kell 
a részvételhez semmilyen dokumentumot kérni, emiatt azt gondolja, hogy ez már egy 
olyan létszám, amit nem kell majd számolgatni. Szándékosan nem is hívtak olyan 
előadókat, hogy a nagy érdeklődés miatt probléma legyen a létszámkorláttal. Nyilván 
vállalható költségvetésű a tervezett falunap programja, de mégis, aki szeretne 
kikapcsolódni, szórakozni, annak így lesz rá lehetősége. Javasolja, hogy a képviselő-
testület az A) pontban szereplő határozati javaslatról szavazzon.  
 
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 
29/2021. (VI. 30.) határozata 

 
a 2021. augusztus 7-i XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a 2021. 
augusztus 7-re tervezett XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet – 2021. június 14-től hatályos – 6/E. §-ában foglaltakra 
figyelemmel, továbbá a tömegrendezvénnyel járó esetleges járványügyi kockázatot 
mérlegelve, a 2021. évi XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényt, a határozat 
1. melléklete szerinti programmal, megrendezi. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a XX. Eplényi Vigasságok 
falunapi rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges további 
intézkedéseket megtegye. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2021. augusztus 7-ig folyamatosan 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva: 
29_2021_hatarozat_melleklete) 

 

Fiskál János polgármester:  
 
Mivel a képviselő-testület egyhangúan megszavazta a rendezvény megtartását, így a 
B) határozati javaslat okafogyottá vált. 

 
4. Tájékoztató a központi orvosi ügyelet 2020. évi működési 

tapasztalatairól 
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 a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
5. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól 

Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, az 5 
tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
6. Tájékoztató a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beíratásokról 
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Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, az 5 
tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
7. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az alpolgármester úr előzetes kérésének megfelelően, szeretne tájékoztatást adni a 
kerékpárút készítésének jelenlegi állapotáról, amelyhez az információkat a VERGA Zrt. 
– éppen a mai napon – küldött meg részére: 
 
Kerékpáros Centrum (volt „TIG” telep ) – Eplény szakasz: 
- A tavaly elmaradt 200 m-es erdőben vezető szakasz már elkészült.  
- A szakasz kiegészítő berendezéseinek elhelyezése folyamatban van, július közepére 
befejeződik, kivéve a fém sorompókat. Ezeket a hónap végére ígérte a  gyártó 
vállalkozás.  
- A teljes Gyulafirátót - Eplény szakasznak a tél utáni karbantartását július hónapban 
elvégzik. 
 
Eplény - Olaszfalu szakasz: 
- Az aszfaltozás az Enikő Panziónál lévő meredek, erodált szakaszon elkészült. 
- A kivitelezés jelenleg az erdei útépítés szakaszon történik. 
- A teljes hossz megépítése július 15-ére befejeződik. 
- Az úthoz tartozó szerelvények – táblák, sorompók felszerelése július második felében 
történik meg. 
- A szükséges támogatási dokumentációk megérkeztek a VERGA Zrt.-hez. 
 
Az Olaszfalu - Zirc szakasz Zirc Városi Önkormányzat kivitelezésében jelenleg zajlik, 
ennek a várható befejezés július vége lesz. 
 
A Gyulafirátótnál lévő hadiutat átívelő hídnak, valamint a Kádárta – Gyulafirátót közötti 
hiányzó szakasznak a tényleges kivitelezési határidejéről nincsen konkrét információ a 
birtokában. 
 
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 
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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: 

 
 

Gericsné dr. Nagy Andrea 
csoportvezető 


