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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2012. november 29-én 19,00 órai kezdettel  

 

tartott üléséről



A képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény IKSZT - terem 

 

 

Jelen vannak: Fiskál János polgármester 

Czigler Zoltán alpolgármester 

Bogár Tamás képviselő 

Fiskál József képviselő 

Majer Ferenc képviselő 

 

 

 

- meghívott: Sümegi Attila aljegyző 
 

 

 

Fiskál János polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-

testület tagjai közül 5 fő jelen van - az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.  

 

 

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy „Egyéb 

ügyek” keretében az alábbi napirendi pontokat vitassák meg: 

- A háziorvosi és gyermekorvosi feladatellátáshoz kapcsolódó szerződések felülvizsgálata       

- Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 26. számú módosítása   

 

 

Czigler Zoltán alpolgármester jelzi, hogy szintén „Egyéb ügyek” keretében javaslatot kíván 

tenni a polgármester jutalmazására vonatkozóan.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

84/2012.(XI.29.) határozata 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadja: 

1./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

2./  A tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó rendeletek felülvizsgálata 

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 
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3./ Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója, 2012. évi várható 

teljesítési adatok 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

4./ Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 28/2012.(XI.13.) számú határozatában 

foglaltakkal kiegészülő VKTT Társulási Megállapodás elfogadása 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

5./  Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása  

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

6./  Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

7./  A kötelező felvételt biztosító veszprémi járási általános iskolák felvételi körzethatárainak 

véleményezése 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

8./  A 2013. január 1-jét követően felálló önkormányzati irodához és a kistérségi társulásban 

ellátott feladatokhoz kapcsolódó átmeneti döntések meghozatala 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

9./  A BAKONYKARSZT Zrt-vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési 

Szerződés Kiegészítés tervezetek jóváhagyása a víziközmű-vagyon átháramoltatásával 

kapcsolatban, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján         

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

10./ Egyéb, döntést igénylő ügyek 

a/ A háziorvosi és gyermekorvosi feladatellátáshoz kapcsolódó szerződések 

felülvizsgálata       

b/ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 26. számú módosítása   

c/ Fiskál János polgármester jutalmazása 

 
 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 

alkot: 
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21/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

 

2./  A tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó rendeletek felülvizsgálata 

 

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 

alkot: 

 

22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 

 

a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló  

17/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 

 

3./ Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója, 2012. évi várható 

teljesítési adatok 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

85/2012.(XI.29.) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló 

érdemi döntést előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal  
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4./ Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 28/2012.(XI.13.) számú határozatában 

foglaltakkal kiegészülő VKTT Társulási Megállapodás elfogadása 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

86/2012.(XI.29.) határozata 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú 

Társulása 28/2012.(XI.13.) számú határozatában elfogadott módosító javaslatokkal 

kiegészített,  egységes szerkezetbe foglalt – az előterjesztéshez mellékelt – VKTT 

Társulási Megállapodást elfogadja. 

2./ A képviselő utasítja a polgármestert, hogy a jelen határozatot a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása részére küldje meg. 

3./  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal 

                3./ pont esetében: folyamatos 

 

 

5./  Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása  

 

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

87/2012.(XI.29.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi Önkormányzat 

jelen előterjesztés mellékletét képező 2013. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a 

végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására. 

 

Felelős: közös önkormányzati hivatal jegyzője 

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal  

     2./ pont esetében: folyamatos, illetve 2013. december 31. 
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6./  Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

 

 

 

7./  A kötelező felvételt biztosító veszprémi járási általános iskolák felvételi körzethatárainak 

véleményezése 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

88/2012.(XI.29.) határozata 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi járásban a kötelező 

felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak – a jelen előterjesztés mellékletét 

képező – tervezetével egyetért. 

2./  Kinyilvánítja, hogy Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma intézményi, illetőleg 

tagintézményi bontásban a következő: 

 Járáshatáron belüli: 

 Gyulaffy László Általános Iskola 

    Veszprém - Gyulafirátót, Vízi u. 24. HHH tanuló: - fő 

 

 Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gyakorlóiskola 

    Veszprém, Szeglethy utca 6. HHH tanuló: - fő 

 

 Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Műhely  

    Veszprém, Aradi Vértanúk útja 2. HHH tanuló: - fő 

 

 Kossuth Lajos Általános Iskola 

    Veszprém, Budapest u. 11. HHH tanuló: - fő 
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 Hriszto Botev Általános Iskola 

    Veszprém, Botev u. 2. HHH tanuló: - fő 

 

 Szilágyi Erzsébet Kersztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

    Veszprém, Iskola u. 6. HHH tanuló: - fő 

 

 Cholnoky Jenő Általános Iskola 

    Veszprém, Cholnoky J. u. 21. HHH tanuló: - fő 

 

 Járáshatáron kívüli: 

 Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 

 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. HHH tanuló: 1 fő 

3./  Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal 

részére történő eljuttatására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal 

                3./ pont esetében: 2012. november 30. 

 

 

 

8./  A 2013. január 1-jét követően felálló önkormányzati irodához és a kistérségi társulásban 

ellátott feladatokhoz kapcsolódó átmeneti döntések meghozatala 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

89/2012.(XI.29.) határozata 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megfogalmazott 

indokok alapján elfogadja, egyben támogatja, hogy a védőnői szolgálati, anya-gyermek és 

csecsemővédelmi (iskola-védőnői szolgálati) és központi ügyeleti szolgáltatási feladatok 

ellátása 2013. február 28-ig – külön megállapodás alapján – továbbra is a Zirc Kistérség 

Többcélú Társulással és Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal együttműködve 

kerüljön ellátásra. 

2./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megfogalmazott 

indokok alapján tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Jogú Várossal, továbbá 

Tótvázsony és Hidegkút községgel felálló közös önkormányzati hivatal előreláthatólag 

2013. március 1-jével jön létre és kezdi meg működését. 

 Emiatt, a Zirc Városi Polgármesteri Hivatallal, mint a jelenlegi körjegyzői feladatokat 

ellátó hivatallal megállapodást kíván kötni az átmeneti időszakra – 2013. január és 

február hónapra – a hivatali feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében. 
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3./  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban 

meghatározott megállapodásokat aláírja. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal, illetve folyamatos 2013. február 28-ig 

                3./ pont esetében: 2012. december 31. 

 

 

 

9./  A BAKONYKARSZT Zrt-vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési 

Szerződés Kiegészítés tervezetek jóváhagyása a víziközmű-vagyon átháramoltatásával 

kapcsolatban, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján         

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

90/2012.(XI.29.) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ”BAKONYKARSZT Zrt-

vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés tervezeteinek 

jóváhagyása a víziközmű-vagyon átháramoltatásával kapcsolatban a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján” című előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza: 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt Egyetértési 

Nyilatkozat tervezetet és az Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés tervezetet elfogadja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. által 

végleges formában kidolgozott és 2012. decemberében megküldendő Egyetértési 

Nyilatkozatot és az Üzemeltetési Szerződés Kiegészítést aláírja.   

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

                2./ pontban: 2012. december 31. 

 

 

 

10./ Egyéb, döntést igénylő ügyek 

a/ A háziorvosi és gyermekorvosi feladatellátáshoz kapcsolódó szerződések 

felülvizsgálata       

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

91/2012.(XI.29.) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

TWO-DOC Bt-vel (8420 Zirc, Erdőalja u. 1., képviseletében: Dr. Kovács Hajnalka háziorvos) 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § rendelkezéseinek 

megfelelően – a jelenleg hatályos megállapodások figyelembevételével – az új feladat-ellátási 

szerződést aláírja. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

 

 

 

b/ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 26. számú módosítása   

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 

határozatokat hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

92/2012.(XI.29.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának, a Borzavár Község Önkormányzatának az egyes szociális 

feladatokhoz (fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye) való csatlakozása kapcsán szükségessé váló, módosításaira vonatkozó 

javaslatot, az előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási Megállapodás 26. számú 

módosításában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

2./  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

     2./ pontban: folyamatos 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

93/2012.(XI.29.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának, a Dudar Község Önkormányzatának az egyes szociális 

feladatokhoz (közösségi pszichiátriai ellátás) való csatlakozása kapcsán szükségessé váló, 

módosításaira vonatkozó javaslatot, az előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási 

Megállapodás 26. számú módosításában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

2./  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

     2./ pontban: folyamatos 

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

94/2012.(XI.29.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának, az Eplény Község Önkormányzatának, a kistérség váltással 

kapcsolatos döntése, a Zirc Kistérség Többcélú Társulásából való kilépése miatt 

szükségessé váló módosításaira vonatkozó javaslatot jóváhagyja. 

2./  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

     2./ pontban: folyamatos 

 

 

 

c/ Fiskál János polgármester jutalmazása 
 

 

Czigler Zoltán alpolgármester szeretne javaslatot tenni a polgármester jutalmazására 

vonatkozóan, mivel erre mód és lehetőség van. Elmondja, hogy a polgármester a napi 

feladatokon kívül nagyon sok többletmunkát is vállal, amit lelkiismeretesen és példamutatóan 

végez. Hozzáteszi, a sikeres pályázatok is ezt bizonyítják. Javasolja, hogy a polgármester 

részére egy havi illetményének megfelelő összegű pénzjutalom kerüljön kifizetésre. 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a pénzjutalom kifizetésére vonatkozó 

javaslatát. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

Fiskál János polgármester bejelenti érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni. 
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Az alpolgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal (Fiskál János 

polgármester nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz: 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

95/2012.(XI.29.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János polgármestert egy havi 

illetményének megfelelő pénzjutalomban részesíti, melynek kifizetését az önkormányzat 

2012. évi költségvetésének terhére engedélyezi. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt, hogy a pénzjutalom kifizetéséről 

intézkedjen. 

 

Felelős: Sümegi Attila aljegyző 

Határidő: 2012. december 31. 
 

 

 

 

 

Fiskál János polgármester az ülést 19 óra 50 perckor berekeszti. 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

                                     Fiskál János                                              Sümegi Attila 

                                     polgármester                                                  aljegyző                
 

 


