EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/19-9/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.
augusztus 28-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános
rendkívüli 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:
Tárnoki Renáta Sára
Haizler Mihályné

képviselő-testületi és társulási referens
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
55/2019. (VIII. 28.) határozata
A 2019. augusztus 28-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző
2. A Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
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1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző
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
56/2019. (VIII. 28.) határozata
a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Helyi Választási
Bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
tagjává megválasztja:
Lukács István 8413 Eplény, Ámos-hegyi vasútsor 6.,
Major Zsolt 8413 Eplény, Gyöngyvirág u. 2.,
Stéber Tibor 8413 Eplény, Veszprémi u. 100.,
Tarné Jámbor Anita 8413 Eplény, Búzavirág u. 18.,
Véber Imre 8413 Eplény, Gyöngyvirág u. 8/1. szám alatti lakosú
tagokat, valamint
Pongrácz Attiláné 8413 Eplény, Búzavirág u. 42. szám alatti lakosú
1. póttagot és
Bartalis Edit 8413 Eplény, Búzavirág u. 35. szám alatti lakosú 2.
póttagot.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a most megválasztott tagok és
póttagok eskütételéről gondoskodjon.
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 2-ig
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető
2. A Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
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A Magyar Falu Program keretében 3 olyan lehetőség is van, melyekre benyújthatjuk a
pályázatot.
Az első határozati javaslat belterületi közterület karbantartásra vonatkozó
eszközbeszerzésre szól, melynek a maximális támogatási összege 15 millió forint.
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
57/2019. (VIII. 28.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület
karbantartására” című alprogramhoz kiírt MFP-KKE/2019. kódszámú
pályázaton való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program
keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című
alprogramhoz kiírt MFP-KKE/2019. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot
nyújt be, a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok,
járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához
szükséges új eszközök, munkagép beszerzésére, legfeljebb a projekt keretében
igényelhető vissza nem térítendő 15 millió forint támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket
megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres pályázat
esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, a
Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a
Támogatói okirat aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2019. szeptember 5.,
2-3. pontban: 2019. szeptember 5. a pályázat benyújtására, illetve
folyamatosan a pályázat lezárásáig.
Fiskál János polgármester:
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A második határozati javaslat az önkormányzati tulajdonú utak felújítására szóló
pályázat. Itt maximálisan 30 millió forintra lehet pályázni.
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
58/2019. (VIII. 28.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak
felújítása” című alprogramhoz kiírt MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázaton
való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program
keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramhoz kiírt
MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be, az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Búzavirág utca és Veszprémi
utca belterületi burkolt utak felújítására, legfeljebb a projekt keretében
igényelhető vissza nem térítendő 30 millió forint támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket
megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres pályázat
esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, a
Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a
Támogatói okirat aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2019. szeptember 2.,
2-3. pontban: 2019. szeptember 2. a pályázat benyújtására, illetve
folyamatosan a pályázat lezárásáig.
Fiskál János polgármester:
A harmadik határozati javaslat a falugondnoki szolgálat támogatása programhoz
kapcsolódóan falugondnoki busz beszerzéséről szól, ezt a pályázatot szeptember 9-én
nyitják meg. A maximálisan elnyerhető összeg 15 millió forint.
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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
59/2019. (VIII. 28.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „Falu és tanyagondnoki szolgálat
támogatása” című alprogramhoz kiírt MFP-TFB/2019. kódszámú
pályázaton való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program
keretében „Falu és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogramhoz kiírt
MFP-TFB/2019. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be, egy 9
személyes új falugondnoki busz beszerzésére, legfeljebb a projekt keretében
igényelhető vissza nem térítendő 15 millió forint támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket
megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres pályázat
esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, a
Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a falugondnoki szolgálat megszervezését,
és a szolgáltatói nyilvántartásba vételét legkésőbb az elszámolás benyújtásáig
teljesíti.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a
Támogatói okirat aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2019. szeptember 30.,
2. és 4. pontban: 2019. szeptember 30. a pályázat benyújtására, illetve
folyamatosan a pályázat lezárásáig,
3. pontban: a szolgálat megszervezésére, és a szolgáltatói nyilvántartásba
vételre legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
Fiskál János polgármester:
A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak eskütétele idejére 17:36 órakor,
szünetet rendelek el.
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A testületi ülés 17:39 perckor folytatódik.
Fiskál János polgármester:
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 39 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:

Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens
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