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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/22/10/2018. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
november 28-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
   Bogár Tamás 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 képviselő van jelen, Fiskál József előre jelezte 
távollétét, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Napirend előtt jelentést adok 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 

69/2018. (XI. 28.) határozata    
  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2018. (X. 31.), a 62/2018. 
(X. 31.), a 63/2018. (X. 31.), a 64/2018. (X. 31.), a 66/2018. (X. 31.) és a 67/2018. 
(X. 31.) képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul 
veszi. 
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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 
70/2018. (XI.28.) határozata  

 
A 2018. november 28-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplényi 

Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési 
díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati 
rendelete módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

2. Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának átfogó 
felülvizsgálata 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3. Eplény község vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata 
Előadó: Fiskál János polgármester 

4. Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
2019. évi költségvetési koncepciójáról, a 2018. évi várható teljesítési 
adatok tükrében 

Előadó: Fiskál János polgármester 

5. Egyebek 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplényi 

Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési 
díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati 
rendelete módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

Fiskál János polgármester:  
Egyelőre csak a hidegétkeztetésnél kb. 5%-kal javaslom megemelni a térítési díjakat. 
A konyha egyelőre nem tervez emelést a vásárolt meleg ételeknél. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
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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 
13/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó 

gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény a 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési 

díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 
1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
2. Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának átfogó 

felülvizsgálata 
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 
71/2018. (XI. 28.) határozata 

 
Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálatáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község 
helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013. (VI. 27.) számú 
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-testület 
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az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek 
eleget tett, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését 
elfogadja, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában 
helybenhagyja azzal, hogy 2019. június 30-ig az átfogó felülvizsgálatot el kell 
végezni, a  már megvalósult intézkedéseket ki kell vezetni, az alátámasztó 
elemzéseket pedig aktualizálni szükséges. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés közzétételével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve a felülvizsgálatra 2019. június 30. 
     2. pontban: 2018. december 15. 
 
 
3. Eplény község vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata 

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 
72/2018. (XI. 28.) határozata 

 
Eplény község vízkárelhárítási tervének felülvizsgálatáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község 
vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata” című előterjesztést és a következő döntést 
hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 99/2014. (XII. 17.) 

határozatával elfogadott, a Víz - Környezet Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Sarló u. 10.; Horváth Ferenc vezető tervező VZ-T 
19-0268/2011., ME-VZ-I.-19-5341/2016.) által elkészített Eplény község 
vízkárelhárítási tervét felülvizsgálta, és azt változatlan formában jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az árvíz és a belvíz elleni 
védekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVMH rendelet 3. § (3-6) bekezdéseinek 
megfelelő műszaki tartalmú – jóváhagyott vízkárelhárítási tervet, a 232/1996. (XII. 
26.) Kormányrendelet 8. § (3) bekezdése értelmében, 2019. december 10-ig 
felülvizsgálatra terjessze a képviselő-testület elé. 
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3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban 
meghatározott felülvizsgálathoz az indokolt és szükségszerinti külső szakmai 
segítséget igénybe vegye, amelyhez az esetlegesen felmerülő költségeket a 
képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében, a város- és községgazdálkodási 
feladatok dologi költségeinek terhére, biztosítja. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2019. december 10. 

4. pontban: a 2019. évi költségvetés elfogadását követően folyamatosan 

4.  
A.) Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 2019. évi költségvetési koncepciójáról, a 2018. évi várható teljesítési 
adatok tükrében 
Előadó: Fiskál János polgármester 

Fiskál János polgármester:  
 
Mérlegegyensúlyra koncepció szintjén sohasem törekedtünk. Nem tartalmazza azokat 
a pályázatokat, amelyek már be vannak nyújtva csak nincsenek elbírálva, majd a 
2019. évi költségvetésbe ugyanúgy, természetesen visszakerülnek (pl. falubusz, 
kultúrházfejlesztés). A koncepció azokat a fejlesztéseket és felújításokat tartalmazza 
elsősorban, amelyeket a következő évi költségvetés tervezésénél javasolok majd 
elfogadásra. A pénzmaradvány – az már most látható -, hogy a tízmillió forintot 
mindenképpen meg fogja haladni.  
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Az 5 
tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja tudomásul vette a tájékoztatót. 
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 

 
B.) Döntés a polgármester jutalmazásáról 

Előadó: Czigler Zoltán alpolgármester 
 
Czigler Zoltán alpolgármester:  
 
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet polgármester úrnak, hogy ezt a hatalmas 
munkát végzi, a nap 24 órájában. Hiszen mindig elérhető, panasz még nem érkezett, 
hogy valakinek az ügyes bajos dolgában ne segített volna, vagy ne keresett volna rá 
megoldást. Javaslom, hogy a határozati javaslatban szereplő jutalmazást adjuk meg a 
polgármester úrnak.  
 
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 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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73/2018. (XI. 28.) határozata 
 

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 2018. évi költségvetésben betervezett jutalmazási 
keretből, hathavi illetménynek megfelelő, bruttó 2 428 200,- Ft, azaz 
Kettőmillió-négyszázhuszonnyolcezer-kettőszáz forint összegű jutalomban 
részesíti a polgármestert a 2017-18. évi feladatok 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 nyári diákmunkával 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 kifizetésekkel 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 

Határidő: 2. pontban: 2018. november 30. 

Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 
 
5. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat minden dolgozója év végi 
jutalomban részesült. Szerencsére a költségvetési keret megengedte, már meg is 
kapták a jutalmat. 
 
A Goodwill Consulting Kft. sikerdíj követelésével kapcsolatos perben, első fokon az 
önkormányzatot teljes pernyertességet ért el, sőt még a viszont keresetünknek is helyt 
adott a bíróság. Ezt ők a napokban megfellebbezték. Másodfokon majd január 24-én 
lesz tárgyalás.   
 
Mai napon volt Zircen az "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 
taggyűlése. A közgyűlés egyik célja volt, hogy a hat pályázati kiírás esetében 
megemelje az adható támogatási intenzitást 10-10%-al. Ez kedvezően érinti a már 
benyújtott pályázatainkat is, mivel még támogatói döntés nem született. A 
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pályázataink egyébként nagyon magas pontszámot kaptak, vagyis vélhetően 
támogatásra fogja javasolni a LEADER HACS.  
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 46 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      dr. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
 

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 
 
 

 
dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető, jegyzői főtanácsadó 

 


