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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/19-10/2019 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
szeptember 25-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Fiskál József képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá:  
 
dr. Dénes Zsuzsanna                 irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
Mágedliné Kiss Eleonóra            igazgató 
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, Bogár Tamás előre jelezte távollétét, így az 
ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
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 
60/2019. (IX. 25.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2019. (V. 29.), a 44/2019. 
(VI. 26.), a 45/2019. (VI. 26.), a 46/2019. (VI. 26.), a 47/2019. (VI. 26.), a 48/2019. 
(VI. 26.), a 49/2019. (VI. 26.), az 50/2019. (VI. 26.), az 51/2019. (VI. 26.), az 54/2019. 
(VII. 24.), az 56/2019. (VIII. 28.), az 57/2019. (VIII. 28.) és az 58/2019. (VIII. 28.) 
számú 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 
61/2019. (IX.25.) határozata  

 
A 2019. szeptember 25-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

 
  

1. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
4. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda vezetője által a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan készített 
munkatervi javaslat véleményezése 
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 

 
5. A Síaréna Kft. fejlesztési kérelme 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
6. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

2018/19. tanév tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató 

 
7. Egyebek 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
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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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális célú tűzifa támogatásról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Egy kiemelendő változás van: a falugondnoki pályázat, amelyet legutóbbi rendkívüli 
ülésen tárgyaltunk. Ez száz százalék támogatási intenzitású és 15 millió forintra lehet 
pályázni. Ennek megfelelően került most a költségvetési rendelet módosításra, mert 
előzőleg még az áfa összegét az önkormányzat állta volna. Ha sikeres a pályázat, a 
teljes összeg támogatásra kerül. 
Először egy határozatot kell hoznunk, mert a pályázat áfa részére előzőleg hitelfelvétel 
volt beállítva, ez az előzőek miatt okafogyottá vált. 
 
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-testülete 
62/2019. (IX. 25.) határozata 

 
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 15/2019. (II. 20.) 

határozat módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló 15/2019. (II. 20.) határozat módosítása” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 15/2019. (II. 20.) határozat 2. pontjában 
hivatkozott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 
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Fiskál János polgármester:  
 
Most pedig a rendelet megalkotására teszek javaslatot.  
 
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 
13/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 

3. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester:  
 
Amit ki kell emelni, hogy az önkormányzatnak semmilyen likviditási problémája nem 
volt.  
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tudomásul vette a tájékoztatót. 
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 

4. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda vezetője által a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan 
készített munkatervi javaslat véleményezése 
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 

 
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 
63/2019. (IX. 25.) határozata 
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az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2019/2020-as nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2019/2020-as nevelési évre készített, 
a határozat 1. mellékletét képező munkatervben foglaltakkal. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével, – 

értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2019. október 4. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
     Tárnoki Renáta 
   képviselő-testületi és társulási referens 
 

5. A Síaréna Kft. fejlesztési kérelme 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Részletesen leírtam mindent az előterjesztésben. Annyit mondanék, hogy a mai napon 
volt egy munkaterület átadás-átvételi eljárás. A Síaréna Kft. a hetes pálya alján lévő 
kiszolgáló épülethez az építési engedélyt megkapta, de az még nem jogerős. Az 
ügyvezető jelezte, hogy terveik szerint szeptember 30-án szeretnék megkezdeni az 
építkezést. A munkaterület átadást lefolytattuk azzal a feltétellel, hogy előbb a jogerős 
építési engedély hiteles másolatát részemre átadják. Ezt követően lehet csak 
megkezdeni a munkálatokat. Ezzel a feltétellel a VERGA Zrt. is hozzájárult a 
munkaterület átadáshoz. Erről az eljárásról, 8 napon belül, fényképekkel és 
jegyzőkönyvvel dokumentáltan, a HM Védelmi Gazdasági Hivatalát kell majd értesíteni.  
 
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 
64/2019. (IX. 25.) határozata 

 
a Síaréna Kft. fejlesztési kérelméről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft. 
fejlesztési kérelme” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Síaréna Kft.-nek a 2019. 
szeptember 2-án, e-mailen megküldött fejlesztési kérelméről, – mivel az nem a 
hatályos megállapodásoknak megfelelő tartalommal és mellékletekkel került 
benyújtásra, és az a polgármester felhívását követően sem került kiegészítésre, 
– érdemben nem tud állást foglalni. 
  

2. A képviselő-testület, arra való tekintettel, hogy a Síaréna Kft.-vel és az ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt. alapító társasággal a 2013-ban, majd 2017-ben 
szerződésben is rögzített, az alap Albérleti Szerződés egységes szerkezetbe 
foglalása, egyelőre csak a területhasználatra vonatkozóan köttetett meg, de az 
önkormányzat által átadott sífelvonó üzemeltetési jogának és a működtető 
vagyonnak a bérletére, engedélyek beszerzésére vonatkozóan nem, – a 
szerződésszegés miatt – kezdeményezi 2013-ra visszamenőlegesen a Síaréna 
Kft.-vel az elszámolást, beleértve az alapító társaságnak az ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt.-nek a telephelyre vonatkozóan vállalt iparűzési adó 
kötelezettségére is. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2. pontban 
foglaltakra vonatkozóan, a szükséges intézkedéseket tegye meg, és annak 
eredményéről legkésőbb a 2019. decemberi képviselő-testületi ülésen számoljon 
be. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Síaréna Kft.-t és 
az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. alapító társaságot, a határozat 
megküldésével, értesítse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: folyamatosan az elszámolás lezárásáig 

3. pontban: 2019. december 11.  
    4. pontban: 2019. október 4. 
 

6. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2018/19. tanév tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató 

 

Fiskál János polgármester:  
 
Ami nem szakértői szemmel is érdekes lehet a tájékoztatóból: a szintfelmérők az 
országos és az előző évek felméréseihez hasonlítva. Szövegértésben az iskola tanulói az 
országos átlagnál jobban teljesítettek, matematikából pedig megközelítették az átlagot. 
Kiemelt szempont még, hogy az iskolában végzett diákok nagyon nagy többsége az első 
helyen megjelölt középiskolába nyert felvételt. Mindezek az iskola sikerességét 
mutatják. Köszönettel fogadom mindig a meghívást az iskolai eseményekre, 
rendezvényekre. Ezekre mindig nagyon szívesen megyek.  
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
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Adottak-e a tárgyi és személyi feltételek? A tájékoztatóból úgy érzékelem, hogy 
megfelelőek. 
 
Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató: 
 
Szeptemberre minden szakra megtaláltuk a megfelelő embert. Akik távoznak tőlünk, 
általában családi okok miatt, vagy pld. az iskola és lakóhely távolsága miatt teszik, ezt 
természetesen el kell fogadnunk.  
Kiköltözött az óvoda, ennek helyiségeit felújítjuk és már birtokba is vettük. A tornatermi 
szertárt bővítettük illetve a könyvtárt telepítettük át. Igyekszünk mindig minden 
lehetőséget kihasználni.  
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tudomásul vette a tájékoztatót. 
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 

7. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
2016-ban volt egy sportparkos pályázatunk, amelyet most megnyertünk. Már elküldtem 
a nyilatkozatot. Ezt a beruházást nem az önkormányzat bonyolítja le, csak a területet 
adja hozzá. 
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 54 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 


