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Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, 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 5 tagja, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2021. (XI. 24.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2021. (XI. 24.); a
41/2021. (XI. 24.); a 43/2021. (XI. 24.); a 44/2021. (XI. 24.) és a 45/2021. (XI. 24.)
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 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2021. (XI. 24.) határozata
A 2021. november 24-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi
költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete
módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjról,
és az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról
szóló 17/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
(tájékoztató)
Előadó: Fiskál János polgármester
3. Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió
Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Fiskál János polgármester
5. A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati
rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
6. Eplény község vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata
Előadó: Fiskál János polgármester
7. A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való
részvételről szóló 44/2021. (X. 27.) határozat kiegészítése
Előadó: Fiskál János polgármester
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8. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
9. Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
2022. évi költségvetési koncepciójáról, a 2021. évi várható teljesítési
adatok tükrében
Előadó: Fiskál János polgármester
10. Egyebek
Előadó: Fiskál János polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi
költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete
módosítása
Előterjesztő: 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
2. Az
Eplény
Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az
önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjról,
és az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról
szóló önkormányzati rendelet módosítása (tájékoztató)
Előterjesztő: Fiskál János polgármester
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Fiskál János polgármester:
Elmondta, azt szerette volna, legyen írott nyoma is, hogy nem értenek egyet a
Kormány kompenzáció nélküli díjbefagyasztásával és nem maradjon szó nélkül.
Amellett, hogy ez a döntés elsősorban nem Eplénynek jelent problémát, hanem más,
főként a hátrányos helyzetű önkormányzatoknak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el. Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja tudomásul vette a tájékoztatót.

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
3. Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Fiskál János polgármester
Bogár Tamás képviselő:
Megkérdezi, hogy tapasztaltak-e ilyet, ami miatt ezt a rendeletet meg kellett alkotni?
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondja, hogy tapasztaltak, tudomása szerint szigorították a törvényt,
most már lejjebb vitték az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének a határt, amely
felett a cselekmény már bűncselekménynek számít. Elsősorban nem Eplényre jellemző,
mert itt folyamatosan gyűjtik az elhagyott hulladékot, de a környékbeli településen
igen. Bármerre néznek a közigazgatási határt átlépve, nagyon sok esetet találnak. Ezt
a rendelet minden önkormányzatnak kötelező megalkotni.
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
4. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió
Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

4

Előterjesztő: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Erről a múlt alkalommal döntött a testület. Okafogyottság miatt kerül sor a hatályon
kívül helyezésre.
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió
Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
5. A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati
rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy jogszabály változás miatt van szükség erre a módosításra, és mint az
előterjesztés szöveges részéből is kiderül, decemberben vissza fog kerülni, mert egy
másik módosítás kapcsán a részletszabályokkal is kell foglalkozni. Most rövid volt az
idő, hogy az is elkészüljön. Fontos, hogy gördülékeny legyen ezeknek a településképi
engedélyeknek a kiadása, mert mostanában folyamatosan érkeznek a kérelmek. A
hétvégén például kettőt is előkészített, amely kérelmek pénteken jöttek be. Ez az
indoka az átruházott hatáskörnek, amely egyébként az eddigi gyakorlatnak megfelelő.
A képviselők bármikor betekinthetnek a kiadott településképi nyilatkozatokba. A
legtöbb konzultáció egyébként.
Szilárd Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy ezek építési engedélyhez kapcsolódnak.
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondta, hogy van olyan eljárás is, amely az építési engedélyhez
kapcsolódik, melyből volt kettő is az elmúlt egy évben. Háromféle eljárás van, attól
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függően, hogy milyen építési tevékenységről van szó. A konzultáción jegyzőkönyv
készül csak, hiszen egy egyeztetésről van szó. A településképi véleményezésen egy
vélemény készül, mert az építési engedélyes eljárás. A harmadik esetben, a bejelentés
köteles eljárásnál pedig határozat születik.
Annyit hozzátesz, hogy eddig csak néhány esetben volt olyan, hogy még külön
egyeztetni, javítani kellett apróságokat, de a tervezők általánosságban figyelembe
veszik a rendeletben foglaltakat. Eddig nem volt olyan, hogy a polgármester döntésével
szemben jogorvoslatra lett volna szükség.
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2021. (XI. 24.) határozata
a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati
rendelet módosításának véleményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A településkép
védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításának
véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozati javaslat 1.
mellékletét képező rendelettervezetben foglaltakkal.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet küldje meg
véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet
Állami Főépítészének.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont: 2021. november 26.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Dancs Judit jegyző

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
6. Eplény község vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2021. (XI. 24.) határozata
Eplény község vízkárelhárítási tervének felülvizsgálatáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község
vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata” című előterjesztést és a következő döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület által
99/2014. (XII. 17.) határozattal 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 –, amelyet legutóbb a 70/2020. (XI. 25.)
határozattal vizsgált felül – felülvizsgálta, és azt változatlan formában jóváhagyja.
2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy az árvíz és a belvíz elleni védekezésről szóló
10/1997. (VII. 17.) KHVMH rendelet 3. § (3-6) bekezdéseinek megfelelő műszaki
tartalmú – az 1. pontban hivatkozott – vízkárelhárítási tervet, a 232/1996. (XII.
26.) Kormányrendelet 8. § (3) bekezdése értelmében, következő felülvizsgálatra
2022. december 10-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2. pontban meghatározott
felülvizsgálathoz, az indokolt és szükséges külső szakmai segítség igénybevételéhez
az esetlegesen felmerülő költségeket a képviselő-testület a 2022. évi
költségvetésében, a város- és községgazdálkodási feladatok dologi költségeinek
terhére biztosítja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2022. december 10.
3. pontban: a 2022. évi költségvetés elfogadását követően folyamatosan
7. A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való
részvételről szóló 44/2021. (X. 27.) határozat kiegészítése
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, előzetes információk alapján, előfordulhat, hogy nem elég csak a pályázati
nyomtatványban megjelölni, hanem a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi
határozatnak is tartalmaznia kell az eszközök tárolási helyét, helyrajzi szám
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megjelöléssel. Ezt polgármesteri nyilatkozatban megadta, de lehet, hogy hiánypótlás
keretében kérik majd kiegészíteni. Ezért van szükség a határozat kiegészítésére.
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2021. (XI. 24.) határozata
a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való
részvételről szóló 44/2021. (X. 27.) határozat kiegészítéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú
Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című
pályázaton való részvételről szóló 44/2021. (X. 27.) számú határozatát az alábbi 5.
ponttal egészíti ki:
„5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a határozat 1. és 3. pontjában meghatározott
beszerzésre kerülő eszközök tárolási helye az önkormányzat kizárólagos tulajdonában
lévő Eplényi Napköziotthonos Óvoda pinceszintjén lévő raktár- és tároló helyiségek
8413 Eplény, Veszprémi utca 62. (helyrajzi száma: Eplény 79).”
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 5. pontban: az eszközök beszerzésétől folyamatosan
8. Hozzájárulás a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításához
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, mint az írásos előterjesztésben olvasható, Hajmáskér Község
Önkormányzata igénybe kívánja venni a házi segítségnyújtást. Olyan létszámban
növekedett meg náluk az igénylők száma, hogy nem tudja másképp ellátni. A Sólyi
Református Egyház, amelyik még e mellett ellátja ezt a feladatot, az ő kapacitása már
nem teszi lehetővé újabb ellátottak fogadását. Természetesen minden társult
önkormányzat támogatja bármelyik önkormányzat ilyen jellegű kérését. A rendelet
módosítása ehhez kapcsolódik, hiszen a térítési díjukat be kell építeni ebbe a
rendeletbe.
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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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2021. (XI. 24.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete
módosításához történő hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020.
(X. 29.) önkormányzati rendelete módosításához” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításához, mely a határozat 1.
mellékletét képezi.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének.

Felelős:
Határidő:

dr. Dancs Judit jegyző
2. pontban: A 2021. november 24-i testületi ülést követően még aznap,
azonnal.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
Eplény, 2021. november 24.
9. Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi
koncepciójáról a 2021. évi várható teljesítési adatok tükrében
Előterjesztő: Fiskál János polgármester
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költségvetési

Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy egy adott költségvetési évben az egyik fontos dolog, amit le is írtak,
nyilván a beruházások, amelyek egyelőre nem kerültek bele a koncepcióba, mert
lesznek olyanok, amik ez évről áthúzódnak, illetve várja a javaslatokat, ötleteket a
képviselőktől is, mit szeretnének a jövő évben megvalósítani. Aztán majd eldől, hogy
a költségvetésben mi és mikor fér bele. Nyilván olyan projektek, amik pályázatokhoz
kapcsolódnak, azokat általában a pályázatok benyújtását követően szokták beemelni,
nem előre. Tehát, folytatják azt a gyakorlatot, hogy olyan támogatott beruházásokat
terveznek meg a költségvetésben, amelyek nagy valószínűséggel sikeresek lesznek.
Úgy néz ki, jövőre sem lesznek likviditási gondjai az önkormányzatnak.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a bevételi oldalon a tervezett iparűzési adó,
körülbelül duplája, mint az idei évben.
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondta, hogy ebben az évben a kormány egy százalékra csökkentette
az iparűzési adót. Amikor ez a tájékoztató készült, akkor még nem tudták, hogy ezt
jövő évre is átvitték. Így jövőre, amikor a költségvetést fogják már megalkotni, akkor
ez csökkenni fog. Előzetes adatokat az adóiroda fog majd úgyis szolgáltatni. Ezért van
ez a különbség.
Elméletileg, ebben az évben, a kiesett iparűzési adót, a 25 000 lakos alatti
településeknél, száz százalékban kompenzálja a központi költségvetés. Tehát,
összességében a bevétel nem lesz kevesebb, ha tartja a szavát jövőre is a Kormány,
hogy ezt a kompenzációt biztosítja. Sajnos ebben nem lehetnek biztosak, mert már
például elvették az idegenforgalmi adókkal kapcsolatos kiegészítőt, ami valamikor kettő
forint volt, minden befizetett forint után, aztán egy forint lett, és most teljesen elvették
ezt is. És még lehetne sorolni mást is.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el. Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja tudomásul vette a tájékoztatót.

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
10. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Egyebekben szeretne tájékoztatást adni a következőkről:
Az Eplény Községi Önkormányzat is tagja az Eplényi Turisztikai Egyesületnek, mely 2
millió forintot nyert a Magyar Falu Programban a Civil közösségi tevékenység és
feltételeinek támogatása pályázat keretében.
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A másik szintén a Magyar Falu Programhoz tartozik. Ezt azért fontos megemlíteni, mert
nemcsak a pályázó magánszemélyt, hanem az egész közösséget érinti, amely a
kisboltoknak, üzleteknek a fejlesztésével kapcsolatos. Két pályázat is benyújtásra került
Eplényből. A központi kisbolt, Pejné Varga Mária nyert 13 millió 982 ezer 710 forintot
felújításhoz. Örülnek ennek nagyon. Legalább akkor településképi szempontból is a
központ szebb lesz, mivel úgy tudja, hogy külső felújítás, térkövezések, egyebek
szerepelnek benne. A másik pályázat pedig az „alvéget” érinti, ott pedig Zahorák-Bogda
Hajnalka volt a pályázó – aki megvette a Margit Vegyesboltot – 47 millió 712 ezer 307
forintot nyert.
Még annyit szeretne mondani, hogy a szociális tűzifa kiosztásra került. Csak olyan
kérelmek érkeztek be, amelyek megfeleltek a kritériumoknak, így minden kérelmező
megkapta a támogatást.
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 49
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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