EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/12-11/2021
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.
október 27-én 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
Haizler Mihályné

irodavezető, jegyzői főtanácsadó
jegyzőkönyvvezető

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő jelen van, Bogár Tamás előre jelezte
távollétét, így 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
38/2021. (X. 27.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 34/2021. (IX. 29.); a
35/2021. (IX. 29.) és a 37/2021. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

1

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
39/2021. (X. 27.) határozata
A 2021. október 27-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó
beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
2. Döntés az önkormányzat közigazgatási területén található, a Bakony
MGTSZ. és az Olaszfalu Község Önkormányzata tulajdonában lévő
ingatlanok tulajdonjoga átruházásának kezdeményezéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
3. A „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által
gondozott regionális együttműködéshez való csatlakozásról szóló
65/2020. (X. 28.) határozat módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Döntés a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések
megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című
pályázaton való részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
5. A VERGA Zrt.-vel kötött egységes szerkezetbe foglalt Sz/938-1/2019
számú megállapodás kiegészítése
Előadó: Fiskál János polgármester
6. Tájékoztató a fogorvosi alapellátás biztosításáról
Előadó: Fiskál János polgármester
7. Egyebek
Előadó: Fiskál János polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
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1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó
beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
Fiskál János polgármester:
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2021. (X. 27.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének a 2020/2021-es nevelési
évről készített átfogó beszámolójáról
Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
„Az
önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az
intézmény tevékenységéről szóló – átfogó beszámolója a 2020/2021-es nevelési
évről” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének
az intézmény tevékenységéről készített átfogó beszámolóját, a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal, elfogadta.
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2020/2021-es nevelési
évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó
minőségben teljesítette.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő:
3. pontban: 2021. november 5.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
2. Döntés az önkormányzat közigazgatási területén található, a Bakony
MGTSZ. és az Olaszfalu Község Önkormányzata tulajdonában lévő
ingatlanok tulajdonjoga átruházásának kezdeményezéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
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Szilárd Zoltán képviselő:
Kérdezte, hogy előzetesen történt-e egyeztetés Olaszfalu önkormányzatával.
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy Olaszfaluval még nem történt egyeztetés, a képviselő-testület
felhatalmazására várt. Előzetesen csak a Bakony MGTSZ elnökével egyeztetett, aki
jelezte, hogy végelszámolás alatt vannak. Korábban már megkereste, hogy vannak itt
olyan utak, amelyek közvetlen önkormányzati utaknak a folytatása, vagy közvetlen
szomszédos kapcsolata van. Annyira nagy szükségük nincs rá, nem arról szól a
történet, de mivel szóba került, hogy magántulajdonba akartak venni egy-két utat –
és ebből volt is mostanában konfliktus –, ezért hozta a testület elé. Sokáig nem lehet
várni az ügylettel. Ha az önkormányzat tulajdonába kerülnek, akkor onnantól kezdve
biztosítva lesz az ingatlanok megközelítése. Cél a tiszta tulajdonviszonyok
megteremtése.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el, így az alpolgármester 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
41/2021. (X. 27.) határozata
az önkormányzat közigazgatási területén található, a Bakony MGTSZ
tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjoga átruházásának
kezdeményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
önkormányzat közigazgatási területén található, a Bakony MGTSZ. és az Olaszfalu
Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjoga átruházásának
kezdeményezéséről” című előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Bakony" Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet (rövidített nevén: BAKONY MGTSZ.; 8420 Zirc, Petőfi u. 4.;
adószáma: 10075456-2-19; törzsszáma: 10075456) 1/1 tulajdonát képező
alábbi:
1) Eplény külterület 22 hrsz.-ú, 212 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját
használatú út megnevezésű,
2) Eplény külterület 24 hrsz.-ú, 167 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját
használatú út megnevezésű,
3) Eplény külterület 28 hrsz.-ú, 80 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, árok
megnevezésű,
4) Eplény külterület 149 hrsz.-ú, 252 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, árok
megnevezésű,
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5) Eplény külterület 175 hrsz.-ú, 2957 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját
használatú út megnevezésű,
6) Eplény külterület 178 hrsz.-ú, 128 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját
használatú út megnevezésű,
7) Eplény külterület 223 hrsz.-ú, 4911 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját
használatú út megnevezésű,
8) Eplény külterület 235 hrsz.-ú, 147 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját
használatú út megnevezésű
ingatlanok tulajdonjogának 80 Ft/m2-es áron, továbbá a BAKONY MGTSZ. 5/6
részben tulajdonát képező
9) Eplény külterület 63 hrsz.-ú, 38 m2 térmértékű, 0.04 Ak, szántó 6
megnevezésű
ingatlan tulajdonjogának 100 Ft/m2-es áron történő tulajdonjog átruházását
kezdeményezi.
2. A képviselő-testület az 1. pontban felsorolt ingatlanok tulajdonjoga
átruházásának a költségeit (ingatlanvásárlás, ügyvédi munkadíj, ingatlannyilvántartási eljárási díj), 1200 E Ft keretösszeggel, a 2021. évi
költségvetésében a felhalmozási célú tartaléka terhére biztosítja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt
ingatlanok tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
1. pontban: azonnal,
3. pontban: a tulajdonjog átvezetéséig folyamatosan.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el, így az alpolgármester 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
42/2021. (X. 27.) határozata
az önkormányzat közigazgatási területén található, az Olaszfalu Község
Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjoga átruházásának
kezdeményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
önkormányzat közigazgatási területén található, a Bakony MGTSZ és az Olaszfalu
Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjoga átruházásának
kezdeményezéséről” című előterjesztést, és a következő döntést hozta:
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi – az 1992-es
önállósuláskor, vélhetően figyelmetlenségből vagy tévedésből – Olaszfalu
Község Önkormányzata (8414 OLASZFALU Váci Mihály utca 17.) tulajdonában
maradt Eplény külterület 177 hrsz.-ú, 381 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, közút
megnevezésű ingatlan tulajdonjogának az átruházását.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban hivatkozott
ingatlannak önkormányzatok közötti – tekintettel arra, hogy az ingatlan közút,
amely forgalomképtelen köz-, illetve törzsvagyon – térítésmentes tulajdonjog
átruházásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: 2021. december 31.

3. A „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által
gondozott regionális együttműködéshez való csatlakozásról szóló
65/2020. (X. 28.) határozat módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az írásos előterjesztésben részletesen leírta az indokot. Annyit tenne hozzá, hogy
átruházott hatáskörben a megállapodást már október elején a Síaréna Kft. és ő is
aláírta. Jelen pillanatban még az alapítványnál van aláírásra. Mivel semmi jónak nem
kívánnak az elrontó lenni, ezért ha valaki vállalja a költségeket, ez ellen nem fog
önkormányzat tiltakozni. Ettől függetlenül, bármilyen programnak a megvalósítását
támogatják.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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
43/2021. (X. 27.) határozata
a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által
gondozott regionális együttműködéshez való csatlakozásról szóló
65/2020. (X. 28.) határozat módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A „Veszprém-Balaton
2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez
való csatlakozásról szóló 65/2020. (X. 28.) határozat módosítása” című előterjesztést,
és a következő döntést hozta:
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a „Veszprém-Balaton 2023
Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez
való csatlakozásról szóló 65/2020. (X. 28.) határozata (a továbbiakban: határozat)
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A képviselő-testület támogatja, hogy a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért
Közalapítvány javára az 1 (egy) Euró/fő/év összegnek megfelelő hozzájárulási
díjat – árfolyamkorlát nélkül – a Síaréna Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 8413 Eplény, Veszprémi utca 68/A.; adószáma: 13500270-2-19;
képviseli: dr. Paksi Piroska), mint partner átvállalja, a projekt teljes
futamidejére, a 2021-2023. évekre vonatkozóan.”
2. A határozat 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – okafogyottságra tekintettel
– az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió
Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésről szóló rendeletet, a soron következő
képviselő-testületi ülésre, terjessze be.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
1. és 2. pontban: azonnal
3. pontban: 2021. november 24.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4. Döntés a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések
megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című
pályázaton való részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy e tárgykörben egyszer már nyújtottak be pályázatot, de most
módosították a feltételeket, a minisztériumi engedélyével, így minden érintett két
pályázatot nyújthat be. Az előkészítések megtörténtek, a testületi döntés, ha megvan,
akkor rövid időn belül be fogja nyújtani ezt a pályázatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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
44/2021. (X. 27.) határozata
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a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való
részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a VP619.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és
szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való részvételről” című előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az "A
BAKONYÉRT" Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit
szervezetek, egyházak, önkormányzatok és önkormányzati társulások
támogatását szolgáló, a „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és
szolgáltatások fejlesztése” érdekében, VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú
felhívásra, „Eplény község közösségi élettereinek fejlesztéséhez
eszközök beszerzése 2021” címmel pályázatot nyújt be.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban hivatkozott pályázati felhívás
alapján, a maximálisan igényelhető 3 000 E Ft támogatás és a 85%-os
támogatási intenzitás figyelembevételével, a sikeres pályázat megvalósításához,
a szükséges 530 E Ft önerőt a 2021. évi költségvetésében a felhalmozási célú
tartaléka terhére biztosítja, az igényelhető támogatást pedig megelőlegezi.
3. A képviselő-testület, a projekt megvalósítása során, 1 db Husqvarna 316 TX AWD
RIDER + forgókefe és 2 db Husqvarna 545 RX fűkasza beszerzését tervezi.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a pályázati kiírás feltételei
szerint – a pályázatot nyújtsa be, sikeres pályázat esetén, a támogató okiratnak
megfelelően, az eszközök beszerzésére és elszámolására intézkedjen.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2021. november 15.,
3. pontban: a támogatói okiratban meghatározott határidőig,
4. pontban: 2021. november 15., illetve folyamatosan a projektzárásig.
5. A VERGA Zrt.-vel kötött egységes szerkezetbe foglalt Sz/938-1/2019
számú megállapodás kiegészítése
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy a VERGA Zrt-vel kötött tavakra, úthasználatra vonatkozó megállapodás
kiegészítéséről van szó. A kiküldött előterjesztés részletesen indokolja, a kiegészítés
okát. Ez a Síaréna Kft.-vel is egyeztetve lett, így ennek a költsége, természetesen a
számla benyújtását követően, tovább számlázásra kerül a Síaréna Kft. felé. Tehát a
költségvetés bevételi és kiadási oldala ugyanolyan összeggel kerül majd megemelésre.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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
45/2021. (X. 27.) határozata
a VERGA Zrt.-vel kötött egységes szerkezetbe foglalt Sz/938-1/2019
számú megállapodás kiegészítéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A VERGA Zrt.-vel
kötött egységes szerkezetbe foglalt Sz/938-1/2019 számú megállapodás kiegészítése”
című előterjesztést, és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VERGA Zrt.-vel kötött
egységes szerkezetbe
foglalt Sz/938-1/2019
számú
megállapodás
kiegészítésével egyetért, és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
elfogadja azt.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.
melléklete szerinti megállapodást aláírja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a VERGA Zrt.-t és
az üzemeltető Síaréna Kft.-t tájékoztassa.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott
kiegészítéssel
kapcsolatosan
szükséges
bevételi
és
kiadási
költségelőirányzatokat, a soron következő költségvetés módosításakor, a 2021.
évi költségvetésbe tervezze be.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: 2021. november 15.,
3. pontban: azonnal,
4. pontban: soron következő költségvetés módosításkor.
A 4. pontban a végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Fazekas Ildikó irodavezető

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
6. Tájékoztató a fogorvosi alapellátás biztosításáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
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A fogorvosi alapellátás biztosításával kapcsolatban a kiküldött tájékoztatóhoz már csak
annyit tenne hozzá, hogy a tegnapi napon megérkezett a működési engedély is az
ÁNTSZ-től, tehát most már minden akadály elhárult, hogy határozatlan idejű szerződés
alapján, november elsejétől, Dr. Szabó Eszter fogorvos fogja ellátni az érintett
településeknek, Bakonynána, Bakonyoszlop, Dudar, Eplény és Zirc egy részének
fogorvosi ellátását. Az ellátás helyszíne nem változott. Emiatt tárgyaltak az érintett
önkormányzatokkal az együttműködés fenntartásáról. Az emberek már megszokták,
hogy a fogorvosi alapellátásért „ősidők óta” Zircre járnak. Kézenfekvő lett volna, illetve
egyeztettek azzal kapcsolatban is, hogy valamelyik veszprémi fogorvosi körzethez
csatlakozzanak, amennyiben itt nem jutott volna dűlőre ez az együttműködés. De, azt
gondolom, az állampolgárok ennek most jobban örülnek, hogy egy megszokott helyre
mehetnek, az önkormányzatnak pedig nem kell semmilyen finanszírozási kiegészítést
hozzátenni. Költségvetést egyáltalán nem érinti, ugyanaz a konstrukció, mint a régi
volt. Időközben már közzé is lett téve. Remélhetőleg a fogorvossal is elégedettek
lesznek.
Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, az 5
tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja a tájékoztatót tudomásul vette.

(A tájékoztató szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
7. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 43
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. Dancs Judit
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
dr. Dénes Zsuzsanna
Irodavezető, jegyzői főtanácsadó
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