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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/26/1/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 
25-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: IKSZT-terem 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Fiskál József képviselő 
    
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából  
                       Lőczi Árpád  csoportvezető 
  Haizler Mihályné jegyzőkönyvvezető 
  Matula Mihály Eplény SE elnök 
  Magyar János Fortuna Színjátszó Egyesület elnök 

            
Igazoltan maradtak távol: 
     Bogár Tamás és 
     Majer Ferenc képviselők 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit, a civil szervezetek vezetőit. Megállapítom, hogy az 5 
fős képviselő-testület tagjai közül 3 képviselő van jelen, Bogár Tamás és Majer Ferenc 
képviselő előre jelezte a távolmaradását, 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 3 tagja, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2017. (I. 25.) határozata  
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Eplény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 96/2016. (XI. 23.) határozat 
5. pontja, a 106/2016. (XII. 14.) határozat 2. pontja, és a 107/2016. (XII. 14.) 
határozat 2. pontjára vonatkozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
A 104/2016. (XII. 14.) határozat 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatos 
előterjesztés szerepel a képviselő-testület 2017. január 25-i ülésének napirendjei 
között. 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően. 
 
A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, az 5 
tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (I. 25.) határozata 

  
a 2017. január 25-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 

NAPIRENDEK: 
 
1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

2. Eplény lakosságának védőnői ellátása – Veszprémmel – közös 
körzetének és székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás 
jóváhagyása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

3. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről, és a 
2017/2018-es nevelési évben indítható csoportok számáról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
4.  
A) Tájékoztató a polgármester 2016. évi szabadságának 

igénybevételéről 
B)  A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

5.  
A)  A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
  Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
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B)  Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása 

  Előadó: Fiskál János polgármester 
 
6. Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának 

felülvizsgálata 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
7. Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési 

intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései” című pályázaton való részvételről  

 Előadó: Fiskál János polgármester 

8. Döntés az Eplény 270 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó 
hozzájárulási kérelemről 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 
véleményezése 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

10. Beszámoló Eplény SE 2016. évi tevékenységéről 
 Előadó: Matula Mihály SE elnök 
 
11.  Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2016. évi 

tevékenységéről 
 Előadó: Magyar János elnök 
 
12.  Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2016. évi 

tevékenységéről 
 Előadó: Dreissiger Gáborné, a kuratórium elnöke 
 
13.  Beszámoló az IKSZT működésének 2016. évi tapasztalatairól 
 Előadó: Tarné Jámbor Anita könyvtáros és IKSZT munkatárs 
 
14.  Tájékoztató az Eplényi Turisztikai Egyesület 2016. évi 

tevékenyégéről 
 Előadó: Szabó Miklós elnök 
 
15.  Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2016. évi tevékenységéről 
 Előadó: Pisztel Miklós vezető 
 
16.  Egyebek 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 



4 

 

Fiskál János polgármester: 
 
A képviselő-testület előzetesen már decemberben tárgyalta e napirend témáját, a 
rendelettervezet elfogadását javasolja a környezetvédelmi hatóság is. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

  
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
2. Eplény lakosságának védőnői ellátása – Veszprémmel – közös körzetének 
és székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás jóváhagyása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

Fiskál János polgármester:  
 
Ez a napirend, hasonlóan a háziorvosi székhely kijelölési megállapodás decemberi 
tárgyalásához, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti 
rendeletalkotás előkészítését szolgálja. Még a fogorvosi ellátás megállapodását kell 
majd, remélhetőleg februárban, megtárgyalnia a képviselő-testületnek, hogy a 
rendelettervezet véleményezése is végre napirendre kerülhessen. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017. (I. 25.) határozata 

 
a védőnői ellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról szóló 

megállapodás jóváhagyásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
lakosságának védőnői ellátása – Veszprémmel – közös körzetének és székhelyének 
meghatározásáról szóló megállapodás jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával kötendő megállapodást – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 
aláírja. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata polgármestere részére küldje meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:   2. pont: 2017. január 31. 
                   3. pont: 2017. február 3. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők: 
  Angyal Éva irodavezető 
  dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó 
 
 
3. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről, és a 2017/2018-es 
nevelési évben indítható csoportok számáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásban megküldött előterjesztés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjével 
egyezetésre került. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2017. (I. 25.) határozata 

 
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda  

nyitvatartási rendjéről és a 2017/2018-as nevelési évben indítható 
csoportok számáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény 
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
nyitvatartási rendjéről és a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok 
számáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda nyitvatartási rendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza. 
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2. Az óvoda 2017. július 3-tól 2017. augusztus 4-ig tart zárva. 
 
3. Az óvodában egy csoport indítható.  

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról – 

a határozat megküldésével – tájékoztassa a 2017/2018-as nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számáról és a nyitvatartási rendről az intézmény 
vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának 
közzétételéről a helyben szokásos módon. 

 
Felelős:  4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: 2017. február 10. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
4.  
A) Tájékoztató a polgármester 2016. évi szabadságának igénybevételéről 
B) A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017. (I. 25.) határozata 

 
a polgármester 2016. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztató 
tudomásul vételéről és a 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású 
polgármester 2016. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi, a 2017. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
- 2017. június 5-től június 9-ig (5 munkanap), 
- 2017. július 3-tól július 14-ig (10 munkanap), 
- 2017. augusztus 21-től augusztus 25-ig (5 munkanap),  
- 2017. szeptember 11-től szeptember 15-ig (5 munkanap), 
- 2017. október 9-től október 13-ig (5 munkanap), 
- 2017. november 6-tól november 10-ig (5 munkanap) 
- 2017. december 22-től december 29-ig (4 munkanap). 
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról – a 
határozat megküldésével – a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Önkormányzati Irodájának Személyzeti Csoportját tájékoztassa. 

Felelős:    Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2017. február 1. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
5.  
A) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Bejelentem a napirenddel kapcsolatos érintettségemet, a szavazásnál tartózkodni 
fogok. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 2 igen szavazattal, és 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017. (I. 25.) határozata 

 
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fiskál 
János főállású polgármester havi illetménye 2017. január 1. napjától bruttó 398 
900,- Ft, idegennyelv-tudási pótléka havi 5798,- Ft, amely kerekítve összesen 
havi 404 700,- Ft. 

 
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy ugyancsak 2017. január 1. napjától 

Fiskál János főállású polgármester havi költségtérítése 59 800,- Ft. 
 

3. Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2014. 
(X. 22.) számú határozata. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 

intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 4. pontban: 2017. január 31. 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
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B) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
A napirenddel kapcsolatban én is bejelentem érintettségemet, a szavazás során 
tartózkodni fogok. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 2 igen szavazattal, és 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2017. (I. 25.) határozata 

 
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Czigler Zoltán alpolgármester 
tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-i hatállyal a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70%-ában, 139 600,- Ft összegben 
állapítja meg. 
 

2. A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését a tiszteletdíja 15%-ában, 
20 900,- Ft összegben állapítja meg. 
 

3. Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2014. 
(X. 22.) számú határozata. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 

intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 4. pontban: 2017. január 31. 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: Bejelentem, hogy a most megállapított új 
alpolgármesteri tiszteletdíjam 50 000,- Ft feletti részéről, valamint a megállapított 
átalány költségtérítés teljes egészéről – a 2014. október 27-én kelt nyilatkozatomat 
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fenntartva – a továbbiakban is lemondok. Az írásbeli nyilatkozatomat a 
polgármesternek átadom. 
 
 
6. Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásban kiküldött előterjesztéshez csak annyit tennék hozzá, sajnos és egyben 
szomorú, hogy a döntéshozók képtelenek – legalább egy választási ciklusra 
vonatkozóan – kiszámítható cafetéria (adózási) szabályokat megalkotni. A most 
bevezetett szabályokra nehéz jót mondani, olyan elemek kerültek ki a kedvezményes 
adózási körből, amelyek népszerűek voltak (pl. beiskolázási támogatás, 
egészségpénztár hozzájárulás stb.). A közszféra pedig továbbra is hátrányosan van 
megkülönböztetve.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017. (I. 25.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata” című előterjesztést és a 
következő döntést hozza: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 22/2016. (II. 24.) 
határozatával elfogadott, a választható béren kívüli juttatásokról szóló Cafetéria 
szabályzatának a 2.2, a 2.3 és a 3.3 pontjai helyébe az alábbi pontok lépnek: 

„2.2  A munkavállalónak juttatott keret felhasználható adómentes, 
kedvezményes és normál adózású juttatásokra is. A keretösszeg, az 
adóköteles juttatások adóterhét is tartalmazza. A munkavállalónak 
juttatott keret, adó és járulékmentes juttatásokra, teljes összegében 
felhasználható, de ha a munkavállaló adóköteles juttatást vesz igénybe a 
keret terhére, akkor a keret terhére kell elszámolni a munkáltatót terhelő 
közterheket is. 

2.3. A munkavállalók csak a rendszerbe felvett juttatások közül választhatnak 
figyelemmel az adómentesen, kedvezményes és normál adófizetési 

kötelezettséggel adható juttatási keretekre, mértékre. 

3.3. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót készpénz kifizetés 
cafetériában vagy fogyasztásra és készételre szóló utalvány – a havonta 
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maximálisan adható keret figyelembevételével, a részmunkaidő 
arányában – illeti meg.” 

2. A Cafetéria szabályzat 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép. 
 

3. A képviselő-testület a polgármesternek járó cafetéria-juttatás éves összegét 
bruttó 200 000,- Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő 
közterheket is. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Cafetéria szabályzatban 
foglaltak végrehajtására az intézkedéseket, a munkavállalók felé, tegye meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: folyamatosan 
 
7. Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési 
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései” című pályázaton való részvételről  
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2017. (I. 25.) határozata 

 
az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és 
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című 

pályázaton való részvételről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az EFOP-
4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázaton való részvételről” című 
előterjesztést és a következő döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az EFOP-

4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati kiírásra pályázatot 
nyújt be –  100% támogatási intenzitással, az 5-20 millió Ft elszámolható 
költségek között – az önkormányzat tulajdonát képező Eplény 97 hrsz.-ú, 
természetben 8413 Eplény, Veszprémi utca 68. szám alatti kultúrház belső 
felújításának a megvalósítására, többek között a hang-, fény-, színpadtechnikai 
fejlesztésre, világításkorszerűsítésre, továbbá az öltöző korszerűsítésre és fűtés-
átalakításra. 
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2. A képviselő-testület – a határozat 1. mellékletét képező Vállalkozási 

Szerződésnek megfelelően – a Vapaus Kft.-t (9400 Sopron, Lenkey u. 3.) bízza 
meg a pályázat elkészítésével, a projekt előkészítés és a megvalósításához 
kapcsolódó egyes munkák elvégzésével, egyben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a szerződést aláírja. 

 
3. A képviselő-testület 2. pontban hivatkozott Vállalkozási Szerződéshez – a 

pályázat megírásához, benyújtásához és támogatás esetén, a sikeres 
lebonyolításához – kapcsolódó költségeket a 2017. évi költségvetési rendeletébe 
beépíti.  
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. és 4. pontban: 2017. május 22., illetve folyamatosan, 
  2. pontban: 2017. január 31. 
  3. pontban: 2017. február 22. 
 
8. Döntés az Eplény 270 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó 
hozzájárulási kérelemről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017. (I. 25.) határozata 

 
az Eplény 270 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó hozzájárulási 

kérelemről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az Eplény 
270 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó hozzájárulási kérelemről” című 
előterjesztést és a következő döntést hozza: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szilárd Zoltán 8413 Eplény, 
Veszprémi utca 96. szám alatti lakosnak azon kérelmét, hogy az 
önkormányzattól – a képviselő-testület 5/2000. (II. 15.) Kt. számú határozata 
és a 10/2000. (II. 15.) Kt. számú határozata alapján – vásárolt Eplény 270 
hrsz.-ú, természetben Eplény, Búzavirág u. 26. szám alatti építési telek 
tulajdoni lapjára, a tulajdoni lap III. rész 7. pontjában, 31058/2000. 03. 24. 
számon, a beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom 
az ingatlan-nyilvántartásban – pénzbeli megváltást követően – törlésre kerüljön, 
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támogatja. 
 

2. A képviselő-testület, – a Búzavirág utcai telkek értékesítésekor, a korábbi 
hasonló kérelmek kapcsán hozott 9/2000. (II. 15.) Kt. számú határozata 
alapján, – az 1. pontban hivatkozott beépítési kötelezettség biztosítására 
bejegyzett elidegenítési tilalom pénzbeli megváltását 1 312 200,- Ft-ban, azaz 
Egymillió-háromszáztizenkétezer-kettőszáz forintban állapítja meg, amelyet a 
kérelmezőnek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell 
megfizetnie legkésőbb 2017. március 31-ig. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban 
meghatározott összeg befizetését követő 8 napon belül kiadja a kérelmező 
részére az elidegenítési tilalom törléséhez szükséges nyilatkozatot. 
 

4. Jelen határozat, a 2. pontban meghatározott fizetési határidő esetleges 
eredménytelensége esetén, a fizetési határidőt követő napon hatályát veszti. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. és 2. pontban: 2017. március 31. 
  3. pontban: a törlő nyilatkozat kiadására, a teljes befizetett összeg 
  számlán történő megjelenését követő 8. nap 
  4. pontban: 2017. április 1. 
 
 
9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 
véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
.  
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2017. (I. 25.) határozata 

 
a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító 
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2017/2018. 
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tanévre vonatkozó felvételi körzetének tervezetével egyetért. A tervezet a 
határozat 1. mellékletét képezi.  

 
2. A képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy a döntéséről tájékoztassa a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét.  
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2017. január 30. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető  
 
10. Beszámoló Eplény SE 2016. évi tevékenységéről 

  Előadó: Matula Mihály SE elnök 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése az egyesület 
elnökének? 
 
Matula Mihály SE elnök:  
 
Köszönöm, különösebben nincsen, csak annyit tennék hozzá, hogy a pálya mellett a 
még 2015-ben támogatásként kapott kis faházat, az önkormányzat közreműködésével, 
tavaly sikerült elhelyezni, amely könnyebbséget jelent a pályaelőkésztéshez szükséges 
anyagok tárolásában. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszönöm a beszámolót és jelzem, hogy az egyesületnek a pénzügyi elszámolást 
január 31-ig kell majd benyújtani. Sok sikert kívánunk a csapatnak és szurkolunk a 
jobb eredményekért. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (I. 25.) határozata 

 
az Eplény SE 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. 
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11. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2016. évi tevékenységéről 
         Előadó: Magyar János elnök 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése az egyesület 
elnökének? 
 
Magyar János elnök:  
 
Köszönöm, nincsen kiegészíteni valóm az írásban megküldött beszámolóhoz. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Nagyon örülünk és a beszámolóból is látszik, hogy rengeteg helyen lépett fel az 
egyesület. A fiatalok nagy számban és csodálatos lelkesedéssel vesznek részt ebben. 
Nagyon köszönjük, az önkormányzat továbbra is minden támogatást megad, hogy 
minden elképzelést meg tudjátok valósítani. 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2017. (I. 25.) határozata 

 
a Fortuna Színjátszó Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna Színjátszó Egyesület 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja.  
 
12. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2016. évi 
tevékenységéről 
Előadó: Dreissiger Gáborné, a kuratórium elnöke 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2017. (I. 25.) határozata 

 
az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Gyermekekért 
Alapítvány” 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
13. Beszámoló az IKSZT működésének 2016. évi tapasztalatairól 
Előadó: Tarné Jámbor Anita könyvtáros és IKSZT munkatárs 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017. (I. 25.) határozata 

 
az IKSZT 2016. évi tapasztalatiról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér (IKSZT) 2016. évi tapasztalatairól szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
14. Tájékoztató az Eplényi Turisztikai Egyesület 2016. évi tevékenyégéről 
Előadó: Szabó Miklós elnök 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal határozathozatal 
nélkül tudomásul vette a tájékoztatást. 
 
15. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2016. évi tevékenységéről 
Előadó: Pisztel Miklós vezető 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal határozathozatal 
nélkül tudomásul vette a tájékoztatást. 
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16. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Egyéb tájékoztatnivalóm nincs.  
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18 óra 00 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      dr. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 

Lőczi Árpád  
csoportvezető 

 
 
 


