EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/36/15/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
október 26-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Eplény IKSZT-terem

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Bogár Tamás képviselő
Fiskál József képviselő

Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető
Haizler Mihályné jegyzőkönyvvezető
Távol maradt:

Majer Ferenc képviselő

Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Majer Ferenc képviselő
munkahelyi elfoglaltsága miatt előre jelezte a távolmaradását, így igazoltan van távol.
Az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom.
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
87/2016. (X. 26.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2016. (IV. 20.) határozat 2,
3, 5, 7 és 8. pontjai, a 64/2016. (VI. 08.) és a 82/2016. (VIII. 24.) határozatokra
vonatkozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul
veszi.
Fiskál János polgármester:
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően.
A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel és 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
88/2016. (X. 26.) határozata
a 2016. október 26-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. A 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Eplény község címerének, zászlójának és a település nevének
használatáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó
beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő és Fiskál János polgármester
5. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti
rendeletalkotással kapcsolatos állásfoglalás kérése a Veszprém Megyei
Kormányhivataltól
Előadó: Fiskál János polgármester
6. Egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. A 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz, ezekről
külön-külön kell szavazni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy először a határozati javaslatról 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
89/2016. (X. 26.) határozata
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 12/2016. (II. 24.)
határozat módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az önkormányzat
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 12/2016. (II. 24.) határozat módosítása”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 12/2016. (II. 24.) határozat 2.
pontjában hivatkozott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
Határidő: azonnal
Felelős: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Most pedig szavazzunk a 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról.
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
19/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete
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a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.
Eplény község címerének, zászlójának és a település nevének
használatáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztés tartalmazza, hogy miért van szükség a rendeletalkotásra, kiegészíteni
valóm nincs.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem 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
20/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete
Eplény község címerének, zászlójának és a település nevének használatáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztés ebben az esetben is részletesen tartalmazza, hogy miért van szükség
a véleménykérésre.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem 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
90/2016. (X. 26.) határozata
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításának
véleményezése” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításával – mely a határozat 1. mellékletét képezi – egyetért.
2. A képviselő-testület a rendelet módosításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének és a
Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának ismeretében dönt.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezetvédelmi hatóság
és a Veszprém Megyei Önkormányzat felé a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: a beérkezett vélemény és állásfoglalást követően, a
novemberi képviselő-testületi ülés
3. pontban: azonnal
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád
csoportvezető
4.
Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó
beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő
Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az óvoda tevékenységével kapcsolatban a júniusi ülésen elhangzott egy tájékoztató,
ez került kibővítésre.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem 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
91/2016. (X. 26.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének
a 2015/2016-os nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az
intézmény tevékenységéről szóló – átfogó beszámolója a 2015/2016-os 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 tevékenységről készített átfogó
beszámolóját, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, elfogadta.
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2015/2016-os
nevelési évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó
minőségben teljesítette.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az
óvoda vezetőjét.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
3. pontban: 2016. november 5.

5. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti
rendeletalkotással kapcsolatos állásfoglalás kérése a Veszprém Megyei
Kormányhivataltól
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A rendeletalkotás nyilvánvalóan kötelező lesz, de a jogtechnikai sorrendiséget –
mivel az a jogszabályból nem egyértelmű – a határozati javaslatban szereplő
kérdéseket előbb tisztázni kell, ezért kérjük ki a Veszprém Megyei Kormányhivatal
állásfoglalását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem 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
92/2016. (X. 26.) határozata
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti
rendeletalkotással kapcsolatos állásfoglalás kéréséről

6

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti rendeletalkotással kapcsolatos
állásfoglalás kérése a Veszprém Megyei Kormányhivataltól” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy kérje ki a Veszprém Megyei Kormányhivatal
állásfoglalását a következő kérdésekben:
a) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében meghatározott rendeletalkotási kötelezettség során a
rendeletalkotási folyamatban milyen sorrendiséget kell betartani,
különös figyelemmel arra, hogy Eplény és Olaszfalu községek a
háziorvosi alapellátás esetében közös körzetet alkotnak?
b) Először a települési önkormányzatok a körzetközpontot illetően
megállapodás elfogadásáról döntenek, majd a rendelettervezet
előkészítését követően kikérik az országos módszertani intézet
véleményét, legvégül ugyanazon tartalommal külön-külön megalkotják
az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletüket?
2. A képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy az 1. pontban meghatározott
kérdések tisztázását követő képviselő-testületi ülésen, számoljon be a
Veszprém Megyei Kormányhivatal állásfoglalásáról, és amennyiben szükséges,
készítse elő a döntéshozatalhoz az előterjesztést.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2016. október 28.
2. pontban: a Veszprém Megyei Kormányhivatal állásfoglalásának
kézhezvételét követő képviselő-testületi ülés
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Lőczi Árpád
csoportvezető

6. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Írásban már tájékoztatóul elküldtem a jegyzőnek és a képviselő-testület tagjainak,
hogy Auerné Mazurek Mária Búzavirág utcai lakos törvényességi panaszt nyújtott be
velem szemben zaklatás és egyéb címen. Ezzel kapcsolatban a törvényességnek
küldött válaszlevelemet is megküldtem. A panasszal kapcsolatos törvényességi
tájékoztatót, melyet az állampolgárnak küldenek, nekem is meg fogják küldeni. Erről
később szintén tájékoztatni fogom a képviselő-testületet.
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Az állampolgár egyébként a fizetési meghagyás ellen kifogást nyújtott be, így peres
eljárássá alakult át a követelés. Annak az eredményéről a tárgyalást követően majd
beszámolok, a keresetlevelet tájékoztatóként megküldöm a képviselő-testületnek.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17 óra 44 perckor
bezárom.
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. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
Lőczi Árpád

csoportvezető
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