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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/12-14/2021 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 
december 15-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Zoltán képviselő 
   Magyar János képviselő 
   Szilárd Zoltán 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 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 
53/2021. (XII. 15.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2021. (XI. 24.) és az 
52/2021. (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 
54/2021. (XII. 15.) határozata    

  
A 2021. december 15-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 
  
1.   
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi 

költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete 
módosítása  

 
B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi 

átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2.  
A) A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 

B) Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
C) A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításának véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi 

munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
4.  
A)  Eplény Községi Önkormányzat 2022-2025. évekre vonatkozó stratégiai 

ellenőrzési tervének jóváhagyása  
 

B)  Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervének 
jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester  

dr. Dancs Judit jegyző 
 
5. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. 

évi tevékenységéről 



3 

 

Előadó: dr. Dancs Judit jegyző 
 

6. Egyebek 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1.   
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi 

költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete 
módosítása  
Előterjesztő: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Elmondta, hogy az első napirend két részből áll. Az egyik az csak egy tájékoztató, itt 
elmarad a napirend. A korábbi években ilyenkor mindig a költségvetési rendelet 
módosítását tervezték, de a szöveges indokolásban olvashatták, hogy az elmúlt 
hónapban eleget tettek a negyedéves kötelezettségnek. Most pedig nincs semmi, ami 
indokolná a módosítást. A B napirendi pont pedig egy rendelet alkotása. Szintén a 
szokásos, az átmeneti gazdálkodásra szóló rendelet.  
 
 
B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi 

átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 

 
Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének  

19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
 

Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
 
2.  
A) A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
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Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Elmondta, hogy ez a napirendi pont a településkép védelméről szóló rendelethez 
kapcsolódik. Ebből legalábbis az A és C része közvetlenül, de a B része is részben érinti. 
Az átruházott hatáskör miatt a szervezeti és működési szabályzatba is ezt a 
rendelkezést be kell építeni. A kiküldött írásos előterjesztéshez nincs kiegészíteni 
valója. Részletesen leírták az indokát, az A részét pedig a képviselő-testület már 
tárgyalta. A főépítészi véleménynek megfelelően elvégezték a javítást. A C résznél csak 
határozatot hoznak, szintén egy véleményezési eljárás lesz, és majd azt követően kerül 
vissza a képviselő-testület elé. Tervek szerint január végén, mert ezt még – ahogy a 
határozati javaslatban is szerepel – karácsony előtt ki fogja küldeni véleményezésre, 
és itt is közzé lesz téve, mert ebben az esetben már a partnernek a véleményét is ki 
kell majd kérni. 
 
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  
20/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

 
a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
 
B) Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
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Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
 
C) A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításának véleményezése 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2021. (XII. 15.) 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 Állami Főépítészi Irodának, a 
szakhatóságoknak, és a partnerségi egyeztetés szerinti partnereknek. 
  

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pont: 2021. december 23. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
                    dr. Dancs Judit jegyző   
 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi 

munkaterve 
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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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2021. (XII. 15.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkaterve” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervét 
– a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervet, a 

napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak, küldje meg. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2022. december 28. 
 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
4.  
A)  Eplény Községi Önkormányzat 2022-2025. évekre vonatkozó stratégiai 

ellenőrzési tervének jóváhagyása  
Előadó: Fiskál János polgármester  

dr. Dancs Judit jegyző 
 
Fiskál János polgármester:  
 
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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2021. (XII. 15.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat 2022-2025. évekre vonatkozó stratégiai 

ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 

Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat 2022-2025. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének 
jóváhagyása” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi 
Önkormányzat 2022-2025. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét, a 
határozat 1. mellékletének megfelelően, jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott, az 
önkormányzat 2022-2025. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pontban: folyamatosan 2025. december 31-ig 
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: Dedicsné Bíró Jolán 
irodavezető 
 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
B)  Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester  

dr. Dancs Judit jegyző 
 
Fiskál János polgármester:  
 
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 Önkormányzat Képviselő-testületének  
58/2021. (XII. 15.) határozata 

 
  Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervének 

elfogadásáról 
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Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi 
Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervét, a határozat 1. mellékletének 
megfelelően, jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott, a 2022. 
évi ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pontban: folyamatosan 2022. december 31-ig 
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: Dedicsné Bíró Jolán 
irodavezető 
 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
5. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. 

évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Dancs Judit jegyző 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Elmondta, hogy nagyon részletes a beszámoló, sok minden nyilvánvalóan Veszprémre 
vonatkozik, de például az adós résznél, ott kifejezetten az eplényi részt, az adóiroda 
arra specializálva dolgozta ki, hiszen nyilván elsősorban az eplényi polgárokat is és a 
képviselő-testületet ez érinti. De, úgy általánosságban mégis ez a beszámoló, egy 
összképet ad a hivatal tevékenységéről. Látható ez egy komoly nagy szervezet, 
rengeteg teendővel, amit még kibővítettek a 2023-hoz az Európa Kulturális Fővárosa 
tevékenységhez kapcsolódó feladatok, melyek azért elég sok irodára tesznek plusz 
terhet. A hivatal dolgozóival jó a kapcsolat és köszöni a munkájukat. 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Megkérdezte, mivel az anyagból számára nem tűnt ki az, hogy esetleg lennének-e 
létszámgondok, tehát minden iroda fel van töltve a létszám tekintetében. Valamint a 
tárgyi és technikai feltételek adottak-e a munka megfelelő elvégzéséhez. 
 
Dr. Dénes Zsuzsanna Irodavezető, jegyzői főtanácsadó: 
 
Válaszában elmondta, úgy tudja változatlan a létszám - két évvel ezelőtt elkerült a 
városépítészeti iroda -, de utána egyébként ugyanazzal a létszámmal működött tovább 
a hivatal, pontosan emiatt az Európa Kulturális Fővárosa projektre készülve. Az 
önkormányzati irodánál, tavaly év vége óta két jogász lépett be, az egyikőjük 6 órával 
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dolgozik még jelenleg kezdő. Tehát, ő még betanítás alatt van, ez mindenképpen 
segítség.  
Tárgyi, technikai feltételek tekintetében elmondhatja, hogy az informatikai eszközök 
esetében az rendben van. Az informatikai csoport az önkormányzati irodához tartozik, 
a kollégák nagyon figyelnek arra, mind a géppark fejlesztésér - tehát a folyamatos 
cserére -, illetve a különböző programfejlesztésekre. Azt gondolja, hogy ebben nagyon 
szerencsések, mert nagyon profik ebben a kollégák. A körülményekkel kapcsolatban – 
mivel 1992-ben költöztek ebbe az épületbe -, tehát azért ez egy kicsit elavult. Egyfajta 
felújítás elkezdődött (akadálymentes mosdó, egyes irodák felújítás, nyílászárók 
cseréje, fűtési rendszer egy része), de rendszerszinten ehhez nem tudott még 
forrásokat teremteni az önkormányzat.  Ezért nem mindig a legideálisabbak az irodai 
elhelyezések, de majd biztosan alakul. 
 
 
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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
59 /2021. (XII. 15.) határozata    

 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi  

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 

6. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Egyéb döntés ügyek között csak annyit tenne hozzá, hogy mivel a környező települések 
önkormányzatai szinte kivétel nélkül lemondták a belső rendezvényeiket, ezért ő is a 
facebookon (Eplény zárt csoportban) – mivel a falu lakosainak nagy része tagja – 
közvéleménykutatást végzett a karácsonyi ünnepséggel kapcsolatban. A 
közvéleménykutatás szerint a többség amellett volt, hogy halasszák el. Azzal tette fel, 
hogy ugyanezt a programot ahogyan a járványhelyzet engedi januárban vagy 
februárban meg fogják tartani. A téli időszakban egy kicsit karácsonyos hangulatot 
fognak teremteni. 
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Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 40 
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. Dancs Judit  
polgármester         jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 

dr. Dénes Zsuzsanna 
Irodavezető, jegyzői főtanácsadó 


