EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám: EPL/57/14/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
október 22-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló
üléséről

Az ülés helye:

Eplény, IKSZT-terem

Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó

Fiskál János polgármester:
Köszönti az ülés résztvevőit, valamint a jelenlévő vendégeket, a 2014. október 12-én
megválasztott képviselő-testület alakuló ülésén. Megkér mindenkit, hogy énekeljék el
közösen a himnuszt.
Himnusz
Megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, az
ülés tehát határozatképes, azt megnyitja.
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:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2014. (X. 22.) határozata
a 2014. október 22-i nyilvános alakuló ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Eplény község Helyi Választási Bizottságának beszámolója az
önkormányzati választás eredményéről.
Előadó: dr. Ács Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: dr. Ács Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke
3. Polgármester eskütétele
Előadó: dr. Ács Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke
4. A Vagyonellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előadó: Fiskál János polgármester
5. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása
Előadó: Fiskál János polgármester
6. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző
7. Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Fiskál János polgármester
8. Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosítása, továbbá a
helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
szóló 1/2004. (I. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

Eplény község Helyi Választási Bizottságának beszámolója
önkormányzati választás eredményéről.
Előadó: dr. Ács Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke
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az

dr. Ács Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Szeretettel köszönt minden jelenlévőt a Helyi Választási Bizottság nevében. A
választók nyilvántartásában 451 fő szerepelt, mint választásra jogosult. A választáson
részt vett 164 fő. Öten érvénytelen szavazatot adtak le. Így az érvényes szavazatok
száma 159 volt. A polgármesterre 156 fő szavazott. A képviselőjelöltek 4 fő, a
következő eredmények születtek: Czigler Zoltánra 141 fő, Bogár Tamásra 130 fő,
Fiskál Józsefre 124 fő, Majer Ferencre 116 fő szavazott. A választási eredmények
ellen Helyi Választási Bizottsághoz jogorvoslati kérelem nem érkezett. Ennek alapján
a polgármester és a képviselők mandátumát a Helyi Választási Bizottság igazolja.
A megyei listán mind az öt párt kapott szavazatot Eplényben. A legtöbbet a Fidesz
kapta 119, az MSZP 17, a Jobbik 9, a DK 8, az Együtt-PM 6 szavazatot kapott.
Fentiek alapján megköszönte a munkatársai munkáját és ezzel e választás kapcsán a
tevékenységüket befejezettnek tekintette.
Fiskál János polgármester:
Köszöni a Helyi Választási Bizottság munkáját a maga és a falu nevében is. Évek óta
becsületesen, tisztességesen látják el munkájukat.
2. Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: dr. Ács Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke
Fiskál János polgármester:
Felkéri dr. Ács Árpádot, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy vegye ki az esküt
a megválasztott képviselő-testület tagjaitól.
Dr. Ács Árpád, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt az önkormányzati
képviselők, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 28. § (2) bekezdésének megfelelően, leteszik az esküt, majd aláírják az
esküokmányokat.
3. Polgármester eskütétele
Előadó: dr. Ács Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke
Dr. Ács Árpád, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt Fiskál János
polgármester, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 63. §-ának megfelelően, leteszik az esküt, majd aláírja az esküokmányt.

3

4. A Vagyonellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előadó: 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
82/2014. (X. 22.) határozata
a Vagyonellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint választja
meg a Vagyonellenőrző Bizottság elnökét és tagjait 2014. október 22-i hatállyal:
Elnök: Fiskál József
Tagjai: Bogár Tamás és Majer Ferenc
5.

Az alpolgármester megválasztása,
költségtérítésének megállapítása
Előadó: Fiskál János polgármester

eskütétele,

tiszteletdíjának

és

Fiskál János polgármester:
Ismerteti az előterjesztést, majd társadalmi megbízatású alpolgármesternek javasolja
Czigler Zoltán képviselőt.
A polgármester indítványára a képviselő-testület részéről más javaslat észrevétel nem
érkezett.
Fiskál János polgármester:
Az alpolgármester megválasztása a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az
Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján titkos szavazással történik, melynek
lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot kell választani. A bizottság tagjainak
javasolja a most megválasztott Vagyonellenőrző Bizottság tagjait.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2014. (X. 22.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint választja
meg a Szavazatszámláló Bizottság elnökét és tagjait az alpolgármester választáshoz:
Elnök: Fiskál József
Tagjai: Bogár Tamás és Majer Ferenc
Fiskál János polgármester:
A titkos szavazás időtartamára szünetet rendelt el.
Szünet után
Fiskál József, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti az alpolgármesterválasztás eredményét, mely szerint mind az 5 fő képviselő-testületi tag érvényes
szavazatot adott le, így a képviselő-testület Eplény község alpolgármesterévé 5 fő
szavazattal Czigler Zoltán képviselőt választotta meg.
Fiskál János polgármester:
Megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját, és miután a képviselő-testület
tagjai titkos szavazással megválasztották Czigler Zoltánt alpolgármesternek, felkérte
az alpolgármestert, hogy tegye le az esküt.
Fiskál János polgármester előtt Czigler Zoltán alpolgármester, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-ának megfelelően,
letette az esküt, majd aláírta az esküokmányt.
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 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2014. (X. 22.) határozata
az alpolgármester megválasztásáról, illetményének és költségtérítésének
megállapításáról
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással Czigler
Zoltánt alpolgármesternek megválasztja.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alpolgármester tiszteletdíja a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdés alapján: 104 700,- Ft,
3. Az alpolgármester költségtérítése az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján: 15 700,Ft.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: a 4. pontban: 2014. október 27.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető
Fiskál János polgármester átadja az alpolgármesternek a megbízólevelet és gratulál
neki a megbízatáshoz.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Köszöni szépen a bizalmat a képviselő-testületnek és Eplény lakosságának, hogy
ilyen nagy számban szavaztak rá. Megígéri, hogy a továbbiakban is a lehető legjobb
tudása szerint fogja segíteni a képviselő-testület, illetve a polgármester munkáját a
település fejlődésének érdekében.
Egyben bejelenti, hogy a megállapított tiszteletdíjának egy részéről írásban le fog
mondani, amelyet a polgármesterrel egyeztet.
6. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző
dr. Mohos Gábor jegyző:
Megköszönte a szót polgármester úrnak. Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban
kiegészíteni valója nem volt, csak annyit mondott el, hogy az Mötv. a polgármester
esetében kogensen meghatározza az illetményt és a költségtérítést, így a képviselőtestületnek mozgástere e tekintetben nincsen. A képviselő-testület a törvénynek
megfelelően állapítja meg a polgármester illetményét és a költségtérítését.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.

6

Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodással
meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2014. (X. 22.) határozata
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fiskál
János polgármester illetménye Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdésének b)
pontja alapján 299 200,- Ft, a polgármester költségtérítése az Mötv. 71. § (6)
bekezdése alapján 44 900,- Ft.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2014. október 27.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető
7. Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A jelenlegi képviselő-testület tagjai közül hárman már a kezdetek óta vesznek részt a
testület munkájában, Bogár Tamás a 6. ciklusát és Majer Ferenc is már az 5. ciklusát
kezdi meg. Azt lehet mondani, hogy a falu csapatot választ, ha képviselő-testület
esetében lehet ilyet mondani. Reméli, hogy a szavazatok bizalmat fejeznek ki, melyre
a képviselő-testület az eddigi munkája során rászolgált. Azt tudja ígérni, hogy a
következő ötéves ciklusban is lelkiismeretesen fogják végezni munkájukat. A
következő 5 évre vonatkozóan, csak néhány dolgot kiemelve. A legfontosabb dolog,
hogy a település fejlődését a továbbiakban is biztosítsák. Erre vonatkozóan már
megyei szinten kértek be javaslatokat minden településről. Természetesen Eplényből
is. Ezeket elküldte. Ezekből csak kiemelnék néhányat, ami a mi településünket érinti
és nagyobb volumenű. A település központ fejlesztése. Tudvalévő, hogy a tavalyi
évben még az utolsó régi épületet, ami valamikor lóistálló volt, ma raktárként
használják, visszakerült az önkormányzat tulajdonába. Ezt közösségi célra szeretnék
felújítani, megőrizve a településnek ezt a központi részét, amelyet még annakidején a
ciszterek alapítottak. Ez maradt Eplény régi épületeiből. Szeretnénk megőrizni
településünknek azt az arculatát, melyet elődeink az 1700-as években alakítottak ki.
Hogy milyen funkciót fogunak beletenni, azt a lakosság fogja majd eldönteni.
Mindenképp közösségi célt fog szolgálni és emelni fogja a település központjának a
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nívóját is. Bízik benne, hogy a következő öt évben ismét lesznek pályázatok. Fontos
még a belterületi utak felújítása, a gyalogos közlekedés javítása érdekében a járdák
térburkolása, parkosítás. Továbbá ami a külterületet érinti, van két olyan külterületi
ingatlan, ami közcsatornába nincs bekötve. Szeretnénk, ha ez is megvalósulna, így
Eplény 100 százalékosan csatornázva lenne.
Ami fontos, és amit már az előző ciklusban elkezdtünk, és a ciklus második felében
erősödött meg az Integrál Közösségi Szolgáltató Tér, a közösségépítést hivatott
szolgálni és fejleszteni. Néha nem olyan könnyű. Leginkább a fiataloknak egy
korosztályát nehéz megszólítani, megfogni. Ez komoly kihívás számunkra és a
munkatársaim számára is. Ebben szeretnénk előrelépést. Az idősebbek
fogékonyabbak és aktívabbak a programokra. Bízunk benne, hogy itt is lesznek
továbbra is pályázati támogatások, de mindenképpen saját erőből is támogatni fogjuk
azokat a folyamatokat, melyek elindultak, s amelyeken jelentős létszámban részt
vettek a település lakói. Azért mert nem elég csak fejleszteni, hanem közösségi életet
is hozzá kell tenni a falu életéhez.
Továbbra is támogatni fogjuk a civil szervezeteket. Akár pályázataikban, akár a
működésükben. Nagyon fontos, hogy színesítsék a település programjait. Büszke rá,
hogy szépnek tartják a települést. De ha nincs tartalommal megtöltve, akkor van egy
nagy űr és nem biztos, hogy az emberek jól érzik magukat.
Tavaly óta óvodánk önálló intézményként működik. Az egyik legnagyobb probléma,
hogy a gyermeklétszám nagyon leesett. Fontos lenne, hogy több gyermek szülessen.
Az intézményekhez kapcsolódóan két fontos pályázatuk is folyamatban van, ezek
energetikai célú pályázatok.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a bizalmat a település minden lakójának, a
dolgozóknak, az intézményvezetőknek, a civil szervezetek vezetőinek. Kéri, hogy
továbbra is segítség a munkájukat. Mi is segítjük az ő munkájukat. Együtt remélem,
hogy újra egy sikeres öt évet fogunk tudni lezárni. Köszönöm szépen a figyelmet.
8. Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosítása, továbbá a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 1/2004.
(I. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete
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Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18:03 órakor bezárja.
K.m.f.
Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
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