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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: KOZP/4657 - 12/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
december 18-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény, Közösségi Ház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
   Fiskál József  képviselő 
   Bogár Tamás képviselő 
 
Jelen van továbbá: dr. Fejes István  aljegyző 

 

 

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai 
közül 5 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel 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 
116/2013. (XII. 18.) határozata 

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete a 98/2013. (X. 31.), a 
102/2013. (X. 31.), a 110/2013. (XI. 28.), a 112/2013. (XI. 28.) és a 113/2013. (XI. 
28.) számú képviselő - testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul 
veszi. 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a meghívóban foglaltak szerint a napirend elfogadására. 
 
A napirendekkel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem 
volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2013. (XII. 18.) határozata 

 
a 2013. december 18-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 
 
1. A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi 

költségvetésről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletének a módosítása  

 
 B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

 átmeneti  gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet 
 megalkotása  

  Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi 

munkaterve 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
4. Eplény község vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési 

árajánlatok értékelése  
     Előadó: Fiskál János polgármester 
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5. Döntés az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) 
önkormányzati rendelet és szabályozási tervmódosítás tervezésére 
vonatkozó megbízásról 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
6. Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
7. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2013. évi tevékenységéről 
 Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 
8. Egyebek 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
 

1. A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi 
 költségvetésről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének a 
 módosítása  

 
B) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

átmeneti  gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
     Előadó: Fiskál János polgármester 
 

A.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását érintő előterjesztéssel 
kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem hangzott el, 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 
16/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

 
a 2013. évi költségvetésről szóló  

3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. 

(II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
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  „2. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének 

 költségvetési bevételét 83 337 eFt-ban 
 működési finanszírozási bevételét 0 eFt-ban 
 felhalmozási finanszírozási bevételét 1 660 eFt-ban 
 állapítja meg. 

  (2) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének 

 költségvetési kiadását 84 997 eFt-ban 
 működési finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban 
 felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban 
 állapítja meg.” 

 
2. § (1)  Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit 

forrásonként a rendelet 4.a. melléklete tartalmazza. 
(2) Az Önkormányzat által 2013. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, 

önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó 
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelet 2. 
melléklete tartalmazza. 

(3) Az Önkormányzatot megillető 2013. évi központi költségvetésből juttatott 
állami támogatások jogcímenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete 
tartalmazza. 

(4) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt 
előirányzatonkénti részletezését a rendelet 5.a. melléklete tartalmazza. 

(5) Az Önkormányzat 2013. évben tervezett beruházásaival, felújításaival 
kapcsolatos kiadások előirányzatait beruházási, felújítási célonként a 
rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

 
3. §  Az Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek 

pótlására szolgáló általános és céltartalékok előirányzatait a rendelet 7. 
melléklete tartalmazza 

 
4. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2013. december 31-én 

hatályát veszti. 
 
(A rendeletet elektronikusan és írásban 2 példányban a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak 
megküldtük.) 
 
 
B.) Az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodását érintő előterjesztéssel 
kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem hangzott el, 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 
17/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 
évi CXXV törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat-hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. §   Eplény Községi Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásának időpontjáig az Önkormányzat 
gazdálkodására az e rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

2. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 2014. évi költségvetési rendelet jóváhagyásáig: 

a) Az Önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére. 

b) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény 2013. évi szintű 
időarányos pénzellátásának biztosítására. 

c) A Téli Közfoglalkozatással kapcsolatban kötött hatósági szerződésben 
foglaltak utalványozására. 

d) A településüzemeltetéssel, segélyezéssel, szociális, családsegítő és 
gyermekjóléti feladatok ellátásával, igazgatással kapcsolatos kiadások 
2013. évi szintű kiadási előirányzatokon belüli kiadások arányos 
teljesítésének jóváhagyására, amennyiben jogszabály másként nem 
rendelkezik. 

e) A folyamatban lévő beruházások, felújítások számláinak, 
hitelszerződésekben meghatározott hitelek és kamatok fizetésének 
teljesítésére. 

f) A Képviselő-testületi döntéseken, megkötött szerződéseken alapuló 
kötelezettségek teljesítésére. 

g) A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz – a 2013. évi 
jóváhagyott előirányzat erejéig – kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, 
valamint a 2014. január 1-je utáni kifizetések engedélyezésére a 2013. évi 
pénzmaradvány terhére. 

h) „A Közösség építése az Eplényi ISZKT-ben” (TÁMOP-3.2.3.B-12/1-
2013-0106), az „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok Eplény Községben” (TÁMOP-6.1.12-
11/1/2012/0772) és a „Temető bővítése, ravatalozó felújítása” 
(Leader1554263479) projektek megvalósítása során felmerülő kiadások 
időarányos kifizetésének utalványozására. 
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3. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 2013. december 31-ig a központi költségvetési 
forrásból kapott támogatásokkal az előirányzatokat megemelje. 

 

4. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzati költségvetési szerv előirányzat 
átcsoportosítási kérelmét teljesítse, a finanszírozási problémákkal küszködő 
intézmény részére a működés biztonsága érdekében a fedezetet a 2014. évi 
költségvetési támogatás terhére biztosítsa azzal, hogy a többletfinanszírozás 
utólagos célvizsgálat elrendelése mellett történjen. 

 

5. §   Eplény Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott polgármester cafetéria 
juttatásának éves összegének meghatározására Magyarország 2014. évi 
költségvetéséről szóló törvény szabályait kell alkalmazni. 

 

6. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel 2013. január 1-jén lép 
hatályba 

  (2) A rendelet 4-5. §-a a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  (3)  A rendelet rendelkezései Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete hatálybalépésének napján hatályukat vesztik. 

 
(A rendeletet elektronikusan és írásban 2 példányban a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak 
megküldtük.) 
 

 
2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Kérdezem, hogy ha a 3. §-ban szereplő jogosulatlanul, rosszhiszeműen igénybevett 
ellátás megtérítésétől el lehet tekinteni, akkor ezzel nem teremtünk-e lehetőséget a 
visszaélésre? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Ez nem olyan könnyű dolog, és erre az elmúlt 22 évben nem is volt példa. Kis 
település lévén elég kicsi a valószínűsége, hogy valaki jogosulatlanul kap ilyen ellátást. 
Ha mégis jogosulatlanul venne igénybe valaki ellátást, de időközben rendkívül rossz 
szociális körülmények közé kerül, akkor ez arra vonatkozik. Akkor engedjük el a 
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tartozást. Ha valaki eleve nagyon rossz szociális helyzetben van, nagy valószínűséggel 
nem jogosulatlanul kap ilyen ellátást.  
 
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 
18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) és 29. § (1) 
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. 
törvény 32. § (3) bekezdése és 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,  
az 1. § (1) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. § 
tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 5. § tekintetében a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6.§ 
tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
7. § (1)-(8) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. 
§ (1)-(3) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § (1) 
bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 9. § 
(3)-(9) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 10. § (1) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
11. § (1) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 11. § (2) 
bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott 
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felhatalmazás alapján, a 12. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a 15. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. Általános rendelkezések 
 
1. §  A támogatások iránti kérelmet Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalához vagy annak ügyfélszolgálatához kell benyújtani 
hivatali időben személyesen, vagy postai úton, melyhez az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatvány is használható. 

 
2. §  A kérelmezőnek nyilatkoznia kell családja jövedelmi viszonyairól és 

igazolnia kell azokat. A jövedelemszámításnál irányadó időszakként a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
10. § (2)-(5) bekezdésben meghatározottakat kell tekinteni. 

 
3. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére való 

kötelezés esetében engedélyezhető: 
a) részletfizetés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, 
vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, 

b) csökkentés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, 
vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, 

c) elengedés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, 
vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 

 
 (2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a csökkentés mértéke nem 

haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60 %-át. 
 
4. §  A pénzbeli támogatást a kérelmező lakcímére vagy a lakossági 

bankszámlájára utalással kell folyósítani. 
 
5. §   A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés 

 kizárt. 
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6. § A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapításával, 
megszüntetésével, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás 
visszafizetésre kötelezéssel és a visszafizetésre kötelezés csökkentésével, 
elengedésével, vagy annak részletekben történő engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásokban a képviselő-testület átruházza a hatáskörét a 
polgármesterre. 

 
2. Önkormányzati segély 
 
7. § (1) Önkormányzati segélyre jogosult az az időszakosan létfenntartási gonddal 

küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 
egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át. 

 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemtől eltérően, ha a kérelmező 

egyedülállóként nevel gyermeket, a családban az egy főre jutó jövedelem 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
140 %-át. 

 
(3) Az önkormányzati segély összege 
 a) gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és gyermekenként nem 

lehet kevesebb 5 000 Ft-nál és nem lehet több az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 50 %-nál, 

 b) gyermeket nem nevelő család esetében alkalmanként és személyenként 
nem lehet kevesebb 2 000 Ft-nál és nem lehet több az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 65 %-nál. 

 
 (4) Önkormányzati segélyt ugyanazon családban élők részére évente 

legfeljebb 4 alkalommal lehet megállapítani, feltéve, hogy az előző 
támogatás megállapítása óta 90 nap eltelt. 

 
 (5) Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában: 

 a) egyféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatást évente legfeljebb 2 alkalommal lehet 
megállapítani, 

 b) kétféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatást évente legfeljebb 1 alkalommal lehet 
megállapítani, 

 c) háromféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatást nem lehet megállapítani. 

 
 (6) Az (5) bekezdés alkalmazásában rendszeres ellátásnak minősül: 

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
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b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 
lakásfenntartási támogatás. 

 
 (7) Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól évente egy alkalommal, 

legfeljebb 20 000 Ft összegű önkormányzati segélyt lehet megállapítani, ha 
a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzet áll elő. 

 
 (8) A (7) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában 
igazoltan: 
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés 

következett be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek,  
b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett 

bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett,  
c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közös költség 

tartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, 
d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság 

megállapításának elhúzódása miatt késik. 
 
8. § (1) Önkormányzati segélyt kell megállapítani haláleset bekövetkeztekor az 

eltemettetőnek, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 

 
 (2) Az önkormányzati segély összege koporsós temetésnél 25 000 Ft, 

hamvasztásos temetésnél 20 000 Ft. 
 
 (3) A haláleset bekövetkeztére tekintettel igényelt önkormányzati segély iránti 

kérelmet a halálesetet követő harminc napon belül kell benyújtani. 
 

3. Egyéb szociális ellátások: 
 

9. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság 
időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha 

a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek 
az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
alapján nem haladja meg a 70 %-os mértéket, 

b) munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, 
c) mentális állapota vagy pszichiátriai betegsége következtében legalább 

hat hónap időtartamban folyamatosan munkaképtelen, 
d) várandós. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt állapot fennállását: 
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a) az a)-b) pont esetében a rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal érvényes és hatályos 
szakhatósági állásfoglalásával vagy szakvéleményével,  

b) a c) pont esetében pszichiáter vagy addiktológus szakorvos által 
kiállított egy hónapnál nem régebbi keltezésű igazolással, 

c) a d) pont esetében a terhes gondozási kiskönyvvel 
kell igazolni. 

 
(3) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult 

köteles: 
a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 

napon belül az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba 
vetetni magát, 

b) a beilleszkedését segítő program kidolgozásában részt venni, 
c) beilleszkedését segítő programról a nyilvántartásba vételtől számított 

60 napon belül írásban megállapodni, és 
d) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

 
(4) A beilleszkedési programok típusai: 

a) egyéni tanácsadás, 
b) szociális esetkezelés, 
c) komplex családgondozás, 
d) álláskeresési motiváció erősítése, 
e) tájékoztatás a munkaerő-piaci képzésekről, szolgáltatásokról, 
f) mentálhigiénés tanácsadás, családi kapcsolati problémák kezelése, 
g) egyéb ellátásba jutás segítése. 

 
(5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres 

szociális segélyre jogosult személy neki felróhatóan a (3) bekezdésben 
foglaltaknak nem tesz eleget. 

 
(6) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy részére az együttműködési 

kötelezettség teljesítésére kijelölt szerv a veszprémi székhelyű Családsegítő 
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás, a 
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti 
Otthona (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) útján. 

 
(7) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő 

Szolgálat a kitűzött határidő lejártát követő 8 napon belül értesíti a 
rendszeres szociális segélyre jogosultat a határidő elmulasztásáról, és új 
határidő kitűzésével felhívja az együttműködési kötelezettség teljesítésére. 
Az értesítésben tájékoztatja a jogosultat az együttműködési kötelezettség 
két éven belüli ismételt megszegésének jogkövetkezményeiről is. 

 



12 

 

(8) A Családsegítő Szolgálat az együttműködési kötelezettség ismételt 
megszegése esetén az együttműködési kötelezettség megszegését igazoló 
iratok egyidejű megküldésével 8 napon belül értesíti az eljáró hatóságot. 

 
(9) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása csak orvosi igazolással 

igazolható. 
 
(10) A rendszeres szociális segélyre a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

10. § (1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek: 

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 
a 200 %-át, és 

b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

 
(2) A közgyógyellátásra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

11. § (1) A köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól kérelemre az 
eltemettetésre köteles személyt mentesíteni kell: 
a) részben, ha 

aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy 

ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, 

b) egészében, ha 
 ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy 
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 
 
 (2) A köztemetés költségének megtérítési kötelezettségével kapcsolatos 

valamennyi eljárásban a képviselő-testület átruházza hatáskörét a 
polgármesterre. 

 
4. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakellátások 
 
12. § (1) Eplény Községi Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában foglalt kötelező és 
egyéb önként vállalt feladatait társulások útján a (2)-(3) bekezdésben 
felsorolt intézményekben biztosítja. 
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 (2) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő 
Egyesített Szociális Intézmény keretében: 
a) szociális étkeztetést, 
b) házi segítségnyújtást, 
c) időskorú személyek tartós elhelyezését. 
 

 (3) A Családsegítő Szolgálat útján biztosítja a családsegítő szolgáltatást. 
 
13. § A rendelet 12. §-ában meghatározott szociális alapszolgáltatásokat és 

szakellátásokat biztosító intézmények nevét, címét és elérhetőségét az 1. 
függelék tartalmazza. 

 
14. § A rendelet 12. § (2) bekezdésében nevesített szolgáltatások és ellátások 

igénybe vételének módját és a fizetendő térítési díj összegét a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában rögzítettek 
alapján, Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes 
szociális ellátásokról, igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési 
díjak megállapításáról szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza. 

 
5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
 
15. § (1) Eplény Községi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ban foglalt kötelező és 
egyéb önként vállalt feladatait társulás útján a (2) bekezdésben nevesített 
intézményben biztosítja. 

 
 (2) A Családsegítő Szolgálat keretében: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatást, 
b) a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásait és 
c) a gyermekek átmeneti ellátását. 

 
16. § A személyes gondoskodást nyújtó 15. § (2) bekezdésében felsorolt 

gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmény nevét, címét és 
elérhetőségét az 1. függelék tartalmazza. 

 
17. § (1) A 15. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátások 

igénybe vételének módját és a fizetendő térítési díj összegét Veszprém 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 11/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza. 
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6. Záró rendelkezések 
 
18. § A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
19. § (1) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. 

  
 (2) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

gyermekek védelméről szóló 15/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete. 
 
1. függelék a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális 
ellátásokról szóló 18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez 
 
 

EPLÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÁRSULÁSOK ÚTJÁN 

 
 
1./ VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA: 

VKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 
 

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 
 

Kistérségi Gondozási Központ 
8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.  
88/327-004 
szolgáltatások:  étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 
II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS 

 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona 
 

I. sz. Idősek Otthona 
8200 Veszprém, Török I. u. 10. 
88/400-593 

 
II. sz. Idősek Otthona 
8200 Veszprém, Völgyikút u. 2. 
88/404-773 

 
 

 2./ CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS: 



15 

 

  CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT, GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 
ÉS CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA  

 
I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁTATÁSOK 

 
Családsegítő szolgálat: 
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13. 
88/402-520 

 
 

II. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS 
 

Gyermekjóléti központ: 
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13. 
88/402-520 

 
GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA 
Családok átmeneti otthona: 
8200 Veszprém, Pápai u. 37. 
88/561-115 

 
(A rendeletet elektronikusan és írásban 2 példányban a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak 
megküldtük.) 
 
 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi 

munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról.  
 
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 
118/2013. (XII. 19.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és azt – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a napirend 
előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje meg. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
4. Eplény község vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési 

árajánlatok értékelése  
Előadó: Fiskál János polgármester 

     
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról.  
 
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 
119/2013. (XII. 19.) határozata 

 
Eplény község vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési 

árajánlatok értékeléséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község 
vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési árajánlatok értékelése” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Eplény község 

vízkárelhárítási terv elkészítésére a beérkezett négy ajánlatot érvényesnek, az 
eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja.  
 

2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, a legalacsonyabb ajánlat 
alapján a Víz - Környezet Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 
8200 Veszprém, Sarló u. 10. (Horváth Ferenc vezető tervező VZ-T 19-
0268/2011., ME-VZ-I.-19-5341/2016.) ajánlattevőt bruttó 100 000,- Ft ajánlati 
árral. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 

– az árvíz és a belvíz elleni védekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVMH 
rendelet 3. § (3-6) bekezdéseinek megfelelő műszaki tartalmú vízkárelhárítási terv 
elkészítésére vonatkozóan – a tervezési szerződést megkösse. 
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4. A képviselő-testület a 2. pontban szereplő vízkárelhárítási terv tervezési és 
eljárási költségét a 2014. évi költségvetésébe betervezi. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2013. december 31. 
   4. pontban: a 2014. évi költségvetés elfogadása 
   

 
5. Döntés az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 

önkormányzati rendelet és szabályozási tervmódosítás tervezésére 
vonatkozó megbízásról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról.  
 
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 
120/2013. (XII. 19.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013. (XI. 28.) 

határozatának kiegészítéséről és az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet és szabályozási tervmódosítás 

tervezésére vonatkozó megbízásról 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013. (XI. 28.) 
határozatának az 1. pontját a következő g) és h) ponttal egészíti ki: 
g) az Erdei Apartman (Eplény, Veszprémi u. 116/A.) tulajdonosának 

kérelmére, hogy a Vt-2 övezeti besorolású Eplény 236/1, a 238 és a 239 
hrsz-ú számú ingatlanok esetében, az övezetre általánosságban előírt 800 
m2-es legkisebb beépíthető teleknagyságtól, az övezetre vonatkozó 40 %-os 
beépíthetőség figyelembevételével, el lehessen térni; 

h) az építési hatóság kezdeményezésére, a jogszabályi változások miatt, a 
hatályukat vesztett hivatkozások javításra kerüljenek. 

 
2. A képviselő-testület a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b.) 

bízza meg a rendezési terv és szabályozási terv módosításához szükséges 
dokumentáció elkészítésével 200 000,- Ft + áfa – egyeztető eljárás 
szükségessége estén további 30 000,- Ft + áfa – ajánlati áron és egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozó megállapodást 
megkösse. 
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3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 110/2013. (XI. 28.) határozatának 1. a), 
b) és f), valamint a jelen határozat 1. pontjával kiegészített 110/2013. (XI. 28.) 
határozata 1. g) pontjában szereplő módosítások kezdeményezői, az 
egyszerűsített eljárás keretében lefolytatható módosítás költségeit – egyeztető 
tárgyalás költségei nélküli – a tervezési díja 50 %-ának megfelelő összegben 
viseljék, egymás között egyenlő arányban.  
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettekkel a költségviselésre 
vonatkozó megállapodást megkösse. 
 

4. A képviselő-testület a 3. pontban meghatározott költségek fedezetét a 2014. 
évi költségvetésébe betervezi. 
  

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően 
az eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat 
megtegye. 
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:   2. és 3. pontban: 2013. december 31. 
  4. pontban: a 2014. évi költségvetés elfogadása 
  5. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig 
 

 
6. Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadása 
    Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem 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 

121/2013.(XII.18.) határozata 
 

az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi 
Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Falugondnoki 
Szolgálat Szakmai programját az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy – a 107/2013. (X. 31.) határozatában 
foglaltak szerint, a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre benyújtandó sikeres pályázat esetén – az előírásoknak mindenben 
megfelelő, Volkswagen T5 Kombi RT 2.0 TDI BM/FG/71110454 típusú, 9 
személyes mikrobusz beszerzésére haladéktalanul intézkedik. 
 

3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott 
eszköz beszerzését követően, a falugondnoki szolgálati tevékenység 
megkezdéséhez szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtegye. 
 

4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a falugondnoki szolgálat ellátásához 
szükséges személyi feltételeket biztosítja. A jogszabálynak megfelelő 
szakképesítést, illetve tanfolyam elvégzését a falugondnok számára előírja és 
biztosítja számára a szükséges feltételeket. A falugondnokkal, legkésőbb az 
engedélyes működésének kezdő időpontjáig, közalkalmazotti vagy 
munkaviszonyt létesít. 
 

5. A működés megkezdésének időpontjáig, a Szociális és Gyámhivatalnak, az 
önkormányzat bemutatja a szolgáltatáshoz alkalmazott vagy alkalmazni kívánt 
gépkocsivezető járművezetői engedélyét, továbbá a szolgáltatáshoz használni 
kívánt gépjármű forgalmi engedélyét és csatolja a biztosító igazolását arról, 
hogy a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjárműre kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási és casco biztosítási szerződéssel rendelkezik. 
 

6. A képviselő-testület – a 62/2013. (VI. 27.) és a 107/2013. (X. 31.) számú 
határozataiban foglaltakon felül – felhatalmazza a polgármester, hogy az 
Eplényi Falugondnoki Szolgálat nyilvántartásba vételéhez szükséges 
intézkedéseket, nyilatkozatokat a Szociális és Gyámhivatal felé megtegye. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:   2. pontban: a támogatási határozat kézhezvételét követően azonnal 
  3-5. pontokban: a mikrobusz beszerzését követően azonnal 
  6. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 
 

 
7. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2013. évi tevékenységéről 
    Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
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Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
A beszámolóban megjegyezték, hogy a technikai feltételek néhol már elavultak. 
Kérdezem, hogy a kollégák, osztályok túlterhelése hogyan alakul, a személyi 
feltételek adottak-e a megfelelő munkavégzéshez? 
 
Dr. Fejes István aljegyző: 
 
A közigazgatásban nagyon nehéz összehasonlítani az egyes osztályok munkáját, az 
eltérő feladatokból származó munkaterhet. Mondok egy konkrét példát: egy 
anyakönyvi kivonat kiállításának a munkaigénye nem hasonlítható össze egy 
építéshatósági eljárással, pedig ez is egy ügy és az is egy ügy, ezért óva intenék attól, 
hogy az ügyek száma alapján ítéljük meg az irodák teljesítményét. 
  
A másik pedig, hogy a személyi feltételeknek adottnak kell lenniük, hiszen jogszabály 
írja elő a képesítési előírásokat. Ezeket be kell tartani, nem lehet más személyt 
felvenni, csak akinek megfelelő a képzettsége. A hivatal létszáma jelenleg 201 fő. Ez 
az engedélyezett, ez egy kőbe vésett adat. Sajnos ez sok problémát okoz, a 
jogszabályváltozások következtében bizonyos feladatok elkerültek a hivataltól, de 
ugyanakkor pedig jöttek is feladatok. 
  
A tárgyi eszközök korszerűsítésére, cseréjére, fejlesztésére nagyon kevés pénz jut. Ez 
főleg azokban az irodákban jelent gondot, ahol jelentős kapacitásigényű 
számítógépekre lenne szükség. Minden évben látjuk az igényeket, aztán minden 
évben a jegyzői iroda informatikai csoportja megpróbálja ezeket rangsorolni, a 
legfontosabb szempontok szerint a szükséges cseréket végrehajtani.  
 
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 meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
122/2013. (XII. 19.) határozata 

 
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 

 
8. Egyebek 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
1. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a LEADER 2013. pályázatok között 
megjelent a „4.3. Bakonyi rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása 
együttműködésben” célterületre vonatkozó kiírásra, a 100 % nettó finanszírozású 
forrás elnyerésére – az képviselő-testület 50/2013. (V. 30.) határozata alapján – 
pályázatot nyújtottunk be, a 2013. augusztus 10-én megrendezésre kerülő XII. 
Eplényi Vigasságok programjainak megvalósítására.  
A pályázatunk sikeres volt, a 1625126324 iratazonosító számú határozat alapján,   1 
428 521,- Ft támogatást nyertünk el. A kifizetési kérelem benyújtása folyamatban 
van. 
A támogató határozatot mellékeltem az előterjesztéshez. 
 
2. Szintén tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az „Eplényi temető és 
ravatalozó felújítása, bővítése” projekt megvalósítása elérte a 30 %-os készültséget, 
így a kivitelező benyújtotta az első részszámlát 7 460 687,- Ft-ról.  
A számla kiegyenlítésére, a fizetési határidőben, december 20-án kerül sor, így a 
pályázati kiírásnak megfelelően, az első kifizetési kérelmet – a támogató határozat 
kézhezvételét követő hat hónapon belül – legkésőbb 2013. december 28-ig be tudjuk 
nyújtani. 
 
Az tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, vagy észrevétel nem 
hangzott el. 

Fiskál János polgármester: 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18:00 órakor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 
 

Fiskál János      dr. Fejes István 
polgármester                aljegyző 

 


