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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/26/8/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
szeptember 27-én 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: Lőczi Árpád  jegyzői iroda 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 van jelen, 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 

74/2017. (IX. 27.) határozata  
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2017. (III. 29.), az 
50/2017. (IV. 26.), az 57/2017. (V. 24.), a 64/2017. (VI. 28.) határozat 2. pontja, a 
65/2017. (VI. 28.) határozat 3. pontja, a 66/2017. (VI. 28.), a 67/2017. (VI. 28.), a 
68/2017. (VI. 28.), a 69/2017. (VI. 28.), a 70/2017. (VI. 28.), a 71/2017. (VI. 28.), a 
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72/2017. (VI. 28.) és a 73/2017. (VI. 28.) képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 

 
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 
75/2017. (IX.27.) határozata 

 
A 2017. szeptember 27-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 

NAPIRENDEK: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális 
ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3. Az iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló rendelet 
módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4. A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
5. Eplény településképi arculati kézikönyvének és Eplény község 

településképi rendeletének véleményezése  
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

6. A Síaréna Kft.-vel kötendő egységes szerkezetű albérleti szerződés 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

7. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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8. Tájékoztató a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola 2016/2017-es tanévben végzett munkájáról 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató 
 

9. Egyebek 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása 
     Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos anyagot kiküldtem és az indoklást is. Amit ki kell emelnem, az óvoda 
pályázatát elutasították. Egy tavaly júniusban benyújtott és befogadott pályázatról van 
szó, amely minden pályázati feltételnek megfelelt. Utólag azzal az indokkal utasították 
el, hogy 0-3 éves közötti gyerekekre nem vállaltunk indikátort.  Az óvodába nem 
járnak 0-3 éves kor közötti gyermekek. Nem forráshiány miatt történt az elutasítás, 
ezért is írtam azt, hogy elképesztően gátlástalan a pályázati pénzek elosztása.  
Szeretnénk még a kamerarendszert bővíteni, és tervezésre került a központi 
buszmegálló üvegfal része. Forrás van rá, ha a testület is úgy dönt, hogy beletegyük a 
költségvetésbe, akkor a téli időszakra már el is készülhet. 
 
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 
13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról  
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
2. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális 
ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
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Ezt a módosítást az élet hozta, a kérelmek alapján. A tervezetben a támogatási 
feltételeket kicsit bővítettük, nemcsak a jövedelmi viszonyok, hanem minden olyan 
szempont számít, ami alapján valaki megfelel az óvodában a térítésmentesen igénybe 
vehető óvodai étkeztetésnek, az jogosult lenne az óvodáztatási támogatásra is.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 
14/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

 
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
1. § A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 10/A. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Óvodáztatási támogatás jogcímén települési támogatásra jogosult az a 
gyermek, aki óvodai nevelésben vesz részt, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. 
§  (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek valamelyikének 
megfelel.” 
 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 (2) Az Ör. jelen módosítással érintett rendelkezését a már folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
 
 
3. Az iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
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A módosítást azért nyújtottam be, mert a középiskolásoknál az ötéves 
gimnáziumokban tanulók esetében a támogatás igénybevétele problémát jelenthet, 
hiszen ha valaki például az érettségi után szeretne elvégezni egy technikumot, akkor 
nem biztos, hogy be tudja fejezni 20 éves koráig. Ezt figyelembe véve javaslom a 20 
éves korhatár kiterjesztését 22 éves életkorig a középfokú intézményben tanulók 
számára. Ez az idei évben még nem érintett senkit, de jövőre már előfordulhat ilyen 
eset, ezért tartom fontosnak már most a módosítást.  
 
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 
15/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

 
az iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló 10/2015. (VIII. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. §  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az iskolakezdési 

támogatás megállapításáról szóló 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 1. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

  „b) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az első 
szakképesítés, technikusi minősítés vagy az érettségi megszerzéséhez 
szükséges tanulmányokat folytat, 22 éves korig,” 

 
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 (2) Az Ör. jelen módosítással érintett rendelkezését a már folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
4. A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
     Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A jogszabályok változtak, így a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése és egy új 
rendelet megalkotása vált szükségessé. Itt már lényegesen leszűkült az a kör is, hogy 
az önkormányzat mit szabályozhat. Valójában csak azt a választópolgári létszámot kell 
meghatározni – egy törvény által adott intervallumon belül – akik helyi népszavazást 
kezdeményezhetnek. A népszavazás egy komoly véleménynyilvánítás, ezért – a 
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jelenlegi mértékhez képest – nem javasolom a kezdeményezés lehetőségének 
mértékét sokkal alacsonyabban meghatározni.  
 
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 
16/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi népszavazásról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, 
az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. 
évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A helyi népszavazást a képviselő-testület kitűzi, ha azt az eplényi 

választópolgárok 20%-a, vagy azt meghaladó számú választópolgár 
kezdeményezi. 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
3. § Hatályát veszti  

a) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 5/1992. (IV. 2.) ÖK. 
rendelete, 

b) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 
12.) önkormányzati rendelet 49. §-a. 

 
 
5. településképi arculati kézikönyvének és Eplény község településképi 

rendeletének véleményezése  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Ez egy terjedelmesebb előterjesztés, még lesznek további egyeztetési fázisai. 
December 31-ig meghosszabbították az elfogadási határidőt. Azonban, előreláthatólag 
novemberben már el tudjuk fogadni a véleményezett Eplény településképi arculati 
kézikönyvét és Eplény község településképi rendeletét, addig pedig még érkezhetnek 
új javaslatok is. Javasolnám még, hogy helyezzük védelem alá, mint helyi 
műtárgyakat, a Gyöngyvirág utcában lévő kézi nyomós kutat és a Veszprémi utca 98. 
és 100. számú ingatlan között lévő tekerős kutat, hogy megmaradjanak az utókornak 
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is. A lakossági fórumon elhangzottak szerint, a Veszprémi utcának a felső szakasza – 
mint a régi térképeken is látszik – volt Eplény történelmi része, mely visszanyúlik az 
1700-as 1800-as évekre. Erre a területre van egy kicsit szigorúbb előírás az építészet 
szempontjából, ha felújításra kerül az ingatlan, akkor ne lógjon ki a környezetéből. A 
védett területek alatt szerepel még Eplény történelmi központja beleértve a teljes 
udvar részt. Mivel sokan kérdezték, napirenden van a Sziszifusz szobor 
visszahelyezése is a felújítást vagy inkább új szobor alkotását követően.  
Ezt a kézikönyvet majd évenként kell felülvizsgálni. Kérek mindenkit, hogy akinek a 
későbbiekben bármilyen javaslata, ötlete van az arculati kézikönyvhöz, úgy mielőbb 
jelezze felém.  
 
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 
76/2017. (IX. 27.) határozata 

 
Eplény településképi arculati kézikönyvének és Eplény község településképi 

rendeletének véleményezése 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény településképi 
arculati kézikönyvének és Eplény község településképi rendeletének véleményezése” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1-8. 
mellékleteinek megfelelően az Eplény településképi arculati kézikönyvének és 
Eplény község településképi rendeletének a partnerségi és szakmai 
véleményeztetés előtti tervezetét elfogadja.  
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
hivatkozott Eplény településképi arculati kézikönyvtervezetének és Eplény 
község településképi rendelettervezetének a partnerségi és szakmai 
véleményeztetés lefolytatáshoz szükséges további intézkedéseket tegye meg. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi és szakmai 
véleményeztetése után, a beérkezett vélemények értékelését és véglegesítését 
követően, Eplény településképi arculati kézikönyvét és Eplény község 
településképi rendeletét jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal 
  2. pontban: 2017. november 28. 
  3. pontban: 2017. december 20. 
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6. A Síaréna Kft.-vel kötendő egységes szerkezetű albérleti szerződés 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
A képviselő-testület a 2017. május 24-i ülésén már elfogadott egy kétoldalú egységes 
szerkezetbe foglalt szerződéstervezetet. A Síaréna Kft. tulajdonosa csak július végén 
reagált erre, így az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt módosított 
megállapodástervezetet és kiegészítő megállapodást javasolom elfogadni. A májusban 
elfogadott szerződéstervezethez képest érdemi változtatás csak a szerződés 6. és 11. 
pontjában van. 
 
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 
77/2017. (IX. 27.) határozata 

 
a Síaréna Kft.-vel kötendő egységes szerkezetű albérleti szerződés 

módosításáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft.-vel 
kötendő egységes szerkezetű albérleti szerződés módosítása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 60/2017. (V. 24.) 
határozata 1. pontjának 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete 
lép.  
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
hivatkozott albérleti szerződést és a kiegészítő megállapodást aláírja.  
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal 
  2. pontban: 2017. október 31. 
 
 
7. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a korábbi módosításából eredően 
– már nem írja elő kötelezően, hogy tájékoztatni kell a képviselő-testületet az 
önkormányzat gazdálkodásának félévi helyzetéről. A megalapozott döntések 
meghozatala érdekében azonban szükségesnek tartom az képviselő-testület ez irányú 
tájékoztatását. Ennek tükrében az Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetés végrehajtásának félévi tapasztalatai az alábbiak: 

Az önkormányzat és intézménye az első félévben (finanszírozási bevételek nélkül) 61 
275 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 29,96%-a. Az 
alacsonyabb teljesítési mutatón belül a különböző bevételfajták eltérően alakultak. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatból a helyi 
önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó 
támogatása 53,28%-ra teljesült. Az egyéb működési célú támogatások, ami a 
közfoglalkoztatás támogatását tartalmazza, 22,62%-ra teljesült. Az alacsony teljesítést 
egyrészt az indokolja, hogy a tervezett nyári diákmunkához kapcsolódó és a vis maior 
támogatás csak a második félévben fog realizálódni. Másrészt a pályázati feltételeknek 
megfelelően, 2016. júniusban benyújtott és befogadott „Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-
2016-00013” pályázatot, a 2017. szeptember 13-én kelt IKT-2017-618-I1-00002624 
számú MÁK értesítés szerint – a kirívóan arcátlan pályázati pénzelosztások 
ismeretében nem meglepődve, mondva csinált indokkal – a kérelmünket elutasították. 
A "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése 
Eplényben EFOP-4.1.7” projektek működési részéhez kapcsolódó bevétel szintén még 
nem realizálódott, mert a pályázat elbírálása még folyamatban van. 

A közhatalmi bevételek 60,35%-a realizálódott, melyből a gépjárműadó teljesítési 
mutatója 71,27%, a helyi adók teljesítési mutatója 59,41%. Mind a gépjárműadó mind 
a helyi adók teljesülése időarányosnak mondható. 

Az önkormányzat működési bevételei már 84,29%-ban teljesültek, a magas teljesítést 
az okozza, hogy a Síaréna Kft. – az albérleti szerződésnek megfelelően – az első 
félévben maradéktalanul teljesítette a 2017. évre tervezett határidős kötelezettségeit. 
Az intézmény működési bevételei 172 E Ft-ra teljesültek, mely az óvoda térítési díj 
bevételéből és az áfa visszatérülésből származik. 

A felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belül) elmaradását a benyújtott 
pályázatok elbírálásának elhúzódása indokolja. 

A felhalmozási bevételként tervezett 6 db telek értékesítéséből és 1 db bejegyezett 
elidegenítési tilalom megváltásából az első félévben 4 db telek értékesítése és a 
bejegyzett elidegenítési tilalom megváltása valósult meg. 

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2016. évi költségvetési maradvány 
igénybevételét mutatja. 

 

Az önkormányzat és intézménye az első félévben (finanszírozási kiadások  nélkül) 
52 502 E Ft kiadást regisztráltak, mely a módosított előirányzat 23,23%-a.  
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A működési kiadások alakulása 48,72%-os, a felhalmozási, felújítási kiadásoké 3,11%-
os. 

Az önkormányzat (6. melléklet) személyi jellegű kiadások (35,35%), a munkaadót 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (35,08%) teljesítése viszonylag 
alacsonynak mondható, a dologi kiadások 62,23%-os teljesítése időarányosnak 
tekinthető. Eplényi Napköziotthonos Óvoda (5. melléklet) működésével összefüggő 
kiadások (46,56%) időarányosan teljesültek, a személyi juttatások 49,76%-os, a 
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,94%-os, a dologi 
kiadások 38,46%-os. A beruházási kiadások várhatóan a második félévben valósulnak 
meg. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 15,91%-ra teljesültek. A megváltozott ellátások 
várhatóan a második félévben kerülnek kifizetésre. 

Az egyéb működési célú kiadások 54,70%-os, mely a kötelező önkormányzati 
feladatokat (központi orvosi ügyeletet, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat) 
ellátó társulásoknak és az eplényi civil szervezeteknek tervezett támogatások 
időarányos részét tartalmazza. 

Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásainak alakulását a 7. és a 8. 
mellékletben mutatjuk be feladatonként. A pályázati forrásokból tervezett beruházások 
és felújítások megvalósítása a fent részletezett indokok miatt egyenlőre bizonytalan. A 
kisebb eszközbeszerzések várhatóan a második félévben valósulnak meg. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. I. félévi 
gazdálkodásról szóló tájékoztatót megvitatni szíveskedjenek. 

 
Fiskál János polgármester: 

 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
 
8. Tájékoztató a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola 2016/2017-es tanévben végzett munkájáról 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
 
9. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
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A vis major pályázat beruházási része elkészült. A támogatás elszámolásával 
kapcsolatban elküldtem a dokumentumokat a kincstárnak és a kormányhivatalnak. 
Rövidesen lesz egy helyszíni ellenőrzés. Ezt követően pedig megtörténik a pályázat 
pénzügyi lezárása is. 
 
A játszóteres pályázattal kapcsolatban, a Magyar Államkincstár, mint az MVH általános 
jogutódja, még nem utalta át az MVH által jogosulatlanul visszakövetelt támogatás. A 
felülvizsgálati eljárásban –, mint a képviselő-testület előtt ismert – a Kúrián 
megnyertük a pert, amelynek döntése alapján, mind a bíróság jogerős ítélete, mind a 
másodfokon eljárt Miniszterelnökség és az elsőfokú döntést hozó MVH határozatai 
hatályon kívül helyezésre kerültek, ezért elküldtük a fizetési felszólítást a Magyar 
Államkincstárnak. Ha a Magyar Államkincstár rövid időn belül nem utalja vissza a 
támogatást a kamatokkal együtt, akkor elindítjuk a fizetési meghagyásos vagy peres 
eljárást. 
A teljes perköltséget viszont, a vesztes fél, a Miniszterelnökség – bár jelentős 
késedelemmel, külön felszólításra – nemrég kifizette. 
 
Majer Ferenc képviselő: 
 
A Veszprémi út 70. és 72. előtt nagyon rossz állapotú, bakhátas az út, ennek a 
felújításáról szeretnék érdeklődni. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az utak felújítására vonatkozó pályázatunk elbírálás alatt van jelenleg. Ha a pályázat 
nem nyerne, akkor a következő költségvetési évben ennek a szakasznak, az alagúttól 
legalább a buszmegállóig tartó részének felújítását, saját erőből, betervezzük.  
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem nincsen, így az ülést 18 óra 10 
perckor bezárom. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

Fiskál János      dr. Mohos Gábor 
          polgármester                jegyző 


