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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/14-8/2022 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
október 26-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Kultúrház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   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 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 
45/2022. (X. 26.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2022. (IX. 28.); a 38/2022. (IX. 
28.); a 39/2022. (IX. 28.); a 41/2022. (IX. 28.); a 43/2022. (IX. 28.) és a 44/2022. 
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(IX. 28.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Elmondta, hogy az egyebek napirendi 
pontban nincs kiegészíteni valója, kérdezi, hogy másnak van-e. 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 
46/2022. (X. 26.) határozata    

  
A 2022. október 26-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó 
beszámolója a 2021/2022-es nevelési évről 
Előadó: Klausz Éva óvodavezető 

 
3. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalában 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Elmondta, hogy két régebben elfogadott rendelet felülvizsgálatáról van szó az 
előterjesztésben. Az egyik a 2015-ös adórendelet, a másik pedig a 2013-as köztemető 
üzemeltetésével és használatával kapcsolatos rendeletnek a felülvizsgálata. A temető 
rendeletnél egy új rendelet megalkotására tesz javaslatot, mert ott nem csak a 
mellékletnek, a díjaknak a változásáról van szó, hanem egyéb más szempontok, 
jogszabályi előírásoknak a megfelelése miatt is szükséges módosítani azt. Kiegészíteni 
valója nincs, a kamara véleményére nem kíván külön reagálni, mert „szépet” nem 
tudna mondani róla. Egyébként is, a vállalkozókat nem nagyon érinti a módosítás, mert 
az iparűzési adóhoz tulajdonképpen nem nyúltak. Az építményadó csekély mértékű, 
néhány ezer forintos növekedést jelent építményenként. 
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Magyar János képviselő: 
 
Kérdezi, hogy így nem befolyásol semmit sem a kamara véleménye. 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Kérdezi, hogy a tervezett módosítás 30-35 százalék közötti? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Válaszában elmondta, hogy igen ekörül alakul. Nagyon régen nem volt adóemelés. A 
kamara véleménye pedig nem befolyásol semmit. 
 
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 

13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyvhöz melléklete tartalmazza.) 
 
 
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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete  

 
a köztemető üzemeltetéséről, használatáról 

 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyvhöz melléklete tartalmazza.) 
 
 
2. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó 
beszámolója a 2021/2022-es nevelési évről 
Előadó: Klausz Éva óvodavezető 
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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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2022. (X. 26.) határozata 

 
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó 
beszámolójáról, a 2021/2022-es nevelési év vonatkozásában 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az intézmény 
tevékenységéről szóló – átfogó beszámolója a 2021/2022-es nevelési évről” című 
előterjesztést, és a következő döntést hozza:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi 

Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységéről készített átfogó 
beszámolóját – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
2. A képviselő-testülete megállapítja, hogy az intézmény – a 2021/2022. nevelési 

évben – a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó 
minőségben teljesítette. 
 

3. A képviselő-testület, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. 
§ (3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, felkéri a polgármestert, hogy 
az intézmény munkájával összefüggő értékelésnek Eplény község honlapján 
történő megjelentetése iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda 
vezetőjét. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  3-4. pont: 2022. november 10. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  
    Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
1. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalában 
Előadó: Fiskál János polgármester 



5 

 

 
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 
48/2022. (X. 26.) határozata 

 
igazgatási szünet elrendeléséről Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalában 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés igazgatási 
szünet elrendeléséről Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában” című 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján, 2022. december 
27. napjától 2023. január 6. napjáig, a Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünetet rendel el. 

 
2. A képviselő-testület rögzíti, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a 

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala zárva tart, kizárólag 

halotti anyakönyvi ügyintézési ügyeletet tart az alábbi időpontokban: 
 
2.1. 2022. december 27. napján 12.00 órától 13.00 óráig, 
2.2. 2022. december 29. napján 12.00 órától 13.00 óráig, 
2.3. 2023. január 3. napján 12.00 órától 13.00 óráig, 
2.4. 2023. január 5. napján 12.00 órától 13.00 óráig. 

 
3. A képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési 

intézkedések megtételére és a lakosság előzetesen tájékoztatására. 
 
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: 3. pont: 2022. november 15. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

a munkaszervezési intézkedések megtétele tekintetében: a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti egységeinek vezetői 
a lakosság tájékoztatása tekintetében: Magasi Anikó irodavezető  

 
 
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 41 
perckor bezárta. 
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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 

 


