EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: KOZP/4657 - 3/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
május 29-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:
Jelen vannak:

Eplény Közösségi Ház Eplény, Veszprémi u. 64.
Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Bogár Tamás képviselő
Majer Ferenc képviselő

- távolmaradását előre jelezte: Fiskál József képviselő
Jelen voltak továbbá:

Lőczi Árpád csoportvezető
Dr. Kovács Hajnalka háziorvos a 7. napirend tárgyalásánál

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit. Megállapította, hogy az 5 fős képviselő-testület
tagjai közül 4 képviselő jelen van, így a testület határozatképes, majd ezt követően
megnyitotta az ülést.
Napirend előtt tájékoztatást adott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és kiegészítés nem volt, a képviselőtestület jelen lévő 4 tagja, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2013. (V. 29.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2013. (III. 28.), a
27/2013. (III. 28.), a 28/2013. (III. 28.), a 29/2013. (III. 28.), a 33/2013. (IV. 25.), a
34/2013. (IV. 25.), a 35/2013. (IV. 25.) határozat 1 – 2. pontja és a 37/2013. (IV.
25.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul
veszi.
A 35/2013. (IV. 25.) számú határozat 3. pontjának végrehajtásával kapcsolatos
előterjesztés szerepel a napirendek között.
Fiskál János polgármester:
Indítványt tett a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően.
A napirendi javaslattal kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés
nem volt, a képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2013. (V. 29.) határozata
a 2013. május 29-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, a
Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával
kezdeményezett módosításának az elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
3. Eplény Nordica Síaréna és Bringaréna fejlesztésével kapcsolatos
döntés meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
4. A Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos
vagyonelszámolás
Előadó: Fiskál János polgármester
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5. Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának 2012. évi
munkájáról
Előadó: Fiskál János polgármester
6. Beszámoló a központi orvosi
tapasztalatairól
Előadó: Fiskál János polgármester

ügyelet

2012.

évi

működési

7. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli előterjesztés)
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos
8. Beszámoló az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól
Előadó: Fiskál János polgármester
9. XII. Eplényi Vigasságok előkészítése, döntés LEADER pályázat
benyújtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
10. A betöréses lopással eltulajdonított eszközök pótlására vonatkozó
döntés meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
11. A Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross (XCO)
kerékpárverseny támogatása
Előadó: Fiskál János polgármester
12. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, a Társulási Tanács
13/2013
(IV.26.)
ÉBRSZHK-TT
határozatával
kezdeményezett
módosításának az 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.
A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2013. (V. 30.) határozata
az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, a Társulási Tanács
13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett
módosításának az elfogadásáról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT
határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot
tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: azonnal
3. pontban: a társult önkormányzatok
jóváhagyását követően azonnal

képviselő-testületeinek

2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
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 képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2013. (V. 30.) határozata
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának egységes szerkezetű
módosítására irányuló megállapodás-tervezetet, 2013. június 30-i hatállyal, a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.
2. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Társulás Elnökének küldje
meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2013. június 30.
2. pontban: azonnal
3. Eplény Nordica Síaréna és Bringaréna fejlesztésével kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Annyit tenne hozzá az előterjesztéshez, hogy jelen pillanatban folyik az elvi
engedélyezés, addig kötelezettséggel nem jár, nyilvánvalóan a végleges engedély
megkéréséhez a képviselő-testület döntése is kell, erről szól az előterjesztés.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Az anyagban a hóágyúzhatóságot is említik, az lenne a feltétele, hogy be tudják
ágyúzni a pályákat, erre garanciát vállaltak, fejlesztik a felvonórendszert is. Az a
véleménye, hogy a testület részéről zöld utat kell adni, mert ez jó a szállásadóknak itt
is, és a környéken is. Reméli, nem lesznek olyan vitás esetek, mint legutóbb.
Fiskál János polgármester:
Kért pénzügyi és egyéb alátámasztást annak érdekében, hogy legyen leírva, hogyan és
miből kívánják finanszírozni a fejlesztést. Az viszont számon kérhető, ha valamit
nem tartanak be. Ezen a kérelmen az ügyvezető aláírása szerepel, alátámasztó
adatokat és vázrajzokat tartalmaz. Lényeg az, ahogy az erdészeti igazgatóság vezetője
is elmondta, menetközben lehetőleg ne legyen módosítás, mert az nagyon-nagyon
megnyújtaná az eljárást.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
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A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2013. (V. 30.) határozata
az Eplény Nordica Síaréna és Bringaréna fejlesztésével kapcsolatos döntések
meghozataláról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét
képező Nordica Skiaréna Kft. fejlesztési koncepciójában megfogalmazott – téli és a
téli időszakon túli – jobb kihasználtságot jelentő, biztonságot növelő, a sípályák és a
terepkerékpáros útvonalak fejlesztési, bővítési és vagyonhasznosítási elképzeléseit
támogatja. Azokat megvalósításra érdemesnek tartja, mivel az Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004.(XI.11.) számú rendeletének
(HÉSZ) 32. § (6) bekezdésében szabályozott – e terület övezeti besorolását (Ee)
érintő – felhasználási célokkal összeegyeztethetőek.
2. A Képviselő-testület e határozatában is kinyilvánítja azon véleményét, hogy a honi
sípályák fejlesztése, jobb kihasználása, szolgáltatások színvonalának emelése, új
sportágak meghonosítása országos érdek, mind sportolási, mind szabadidő hasznos
eltöltési, valamint az egészségmegőrző szempontból is. A fejlesztések további
eredménye lehet, hogy a sport és turizmus e területein, az eddig leginkább kint
elköltött adóforintok, a jövőben tovább növekvő mértékben itthon is
hasznosuljanak.
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sípályabővítéssel kapcsolatos,
Eplény 0216/4 hrsz-ú ingatlant érintő erdő tervezett igénybevételéhez szükséges, a
kb. 4,5 ha nagyságú csereerdősítésre tervezett területnek, a HM VERGA Zrt. 06-0303-0/2013/2312 számú nyilatkozata alapján, a VMKH Erdészeti Igazgatóság
28.3/2564-6/2011.
számú
határozatával
jóváhagyott
erdőtelepítési
tervdokumentációban foglalt ingatlanokból, a 6,72 ha területtel érintett,
Nagyvázsony 0340a hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanból szükséges térmértékű
területet jelöli meg. Mivel az Evt. 78. § (3) bekezdésének megfelelően helyben, illetve
a szomszédos településen jelenleg nincsen csereerdősítésre alkalmas terület, így a
legközelebbi megfelelő természetességi állapotú csereerdősítés elvégzésére alkalmas
területet jelöljük meg.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési koncepcióban
foglaltak megvalósítása érdekében, amely messze túlmutat helyi és kistérségi
érdekeken, az igénybe venni kívánt terület tulajdonosával, annak kezelésével
megbízott szervvel és a szakkezelőjével, valamint a szakhatóságokkal az
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egyeztetéseket lefolytassa, a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, az
eljárások lefolytatását kezdeményezze.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1 – 3. pontban: azonnal
4. pontban: folyamatosan
4. A Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos
vagyonelszámolás
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 képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2013. (V. 30.) határozata
A Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos
vagyonelszámolásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2013. (IV. 25.)
határozatának 3. pontjának végrehajtására vonatkozó polgármesteri tájékoztatót
elfogadja.
5. Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának 2012. évi
munkájáról
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 képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2013. (V. 30.) határozata

8

A Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának 2012. évi munkájáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló a Zirc Kistérség
Többcélú Társulása Tanácsának 2012. évi munkájáról” című előterjesztést megtárgyalta és
azt elfogadja.
6. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2012. évi működési tapasztalatairól
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 képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2013. (V. 30.) határozata
a központi orvosi ügyelet 2012. évi működési tapasztalatairól szóló beszámoló
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló a központi orvosi
ügyelet 2012. évi működési tapasztalatairól” című előterjesztést megtárgyalta és azt
elfogadja
7. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli előterjesztés)
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos
Dr. Kovács Hajnalka háziorvos :
Elmondta, hogy a praxisnak a jelenlegi létszáma 1 944 fő. 2012. évben az összes
betegvizitek száma 14 234 fő, ez átlagosan napi 60 esetet jelent. 149 lakásra hívás
volt a múlt évben, szakrendelésre 2 360 alkalommal küldött beteget, ez átlagos. A
forgalmat tekintve minden évben 8 %-os emelkedés tapasztalható, ennek nem az az
oka, hogy az emberek jobban figyelnek az egészségükre és az sem, hogy
szűrővizsgálatra szeretnének menni, hanem azt, hogy minden ügyintézés náluk
csapódik le. A szakrendeléseken nem látják el a betegeket a megfelelő beutalóval,
nem látják el igazolásokkal, sem útiköltséges papírokkal. Az adminisztratív munka
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nagyon sok. Szerinte emiatt emelkedik nagyon a megjelenések száma. A táppénzes
napok száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat. A legtöbb táppénzes beteg
2012-ben is heveny vírusos fertőzés miatt volt, a következő a toplistán a
mozgásszervi betegségek, a harmadik pedig sajnos a pszichiátriai betegségek,
depresszió, hangulati zavarok, alvászavarok. Gyógyszer toplista: a legdrágább
gyógyszerek, a legtöbbet a TB pénzéből inzulinokra költött, utána pedig
nadrágpelenkákra, a harmadik a toplistán az asztma elleni készítmények voltak.
Összességében a praxis létszáma 2012-ben emelkedett 8-10 fővel.
Sikerült az OEP eszköztámogatási pályázaton tavaly 750 000,- Ft-ot nyernie. Ebből
vett egy nagyon jó laptopot, nagyon korszerű, az adatkezeléssel most már nincs
problémája. Még egy, a szervezet oxigénellátottságát mérő műszert szeretne venni a
támogatáson elnyert pénzből a rendelőkbe. Az Eplény község Veszprém járáshoz
való csatlakozása az idén zajlott le, ez érintette a munkáját is annyiban, hogy az
alapellátási ügyelet Veszprémben van. Eplényben nincs sok ügyeleti eset, nem
jelentünk túl nagy terhet a veszprémi ügyeletnek. Ő is elkezdett Veszprémben
ügyelni. A betegek nagyon jól veszik, semmi probléma nincs. Egy kicsit kellett
irányítani őket. Nagyon jól ment az átállás. A védőnői körzeteket is átvariálták, de ez
is nagyon jól sikerült. A betegek visszajelzéséből is azt érzi, hogy meg vannak
elégedve.
A szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el, a képviselő–testület a tájékoztatót szavazás nélkül tudomásul vette.
8. Beszámoló az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól
Előadó: Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester:
Az előterjesztésben fel vannak tüntetve a programok arra vonatkozóan, hogy
milyenek, mikor, hogyan voltak. Van-e arra lehetőség, hogy a beszámoló tartalmazza,
hogy hányan vettek részt ezeken az eseményeken?
Fiskál János polgármester:
Minden egyes rendezvénynek jelenléti íve van, negyedévente a programokról
jelentést adunk le. Tetemes volna egy mindenre kiterjedő beszámoló, a képviselőtestület tagjainak lehetősége van arra, hogy itt a könyvtárban megnézzék a
dokumentációt, excel táblázat is van róla. A NAKVI felé megküldött jelentésekben
minden szerepel, fotó is van az eseményekről. Természetesen, ha igény van rá, a
jelentést ezekkel az adatokkal is kiegészítjük. Az ifjúsági programoknál még
korosztályos statisztikát is kell vezetni.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem további hozzászólás, sem
észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy
szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2013. (V. 30.) határozata
az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól szóló beszámoló
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló az IKSZT
működésének eddigi tapasztalatairól” című előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja.
9. XII. Eplényi Vigasságok előkészítése, döntés LEADER pályázat
benyújtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2013. (V. 30.) határozata
a XII. Eplényi Vigasságok előkészítésére és a LEADER pályázat
benyújtására vonatkozó döntés meghozataláról
1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a LEADER pályázati felhívások között szereplő „4.3. Bakonyi

rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása együttműködésben”
célterületre pályázatot nyújt be a 2013. augusztus 10-én megrendezésre kerülő
XII. Eplényi Vigasságok rendezvény megvalósításához, a nettó 100 %
támogatási intenzitású max. 1,5 millió Ft támogatás elnyerésére, amelyhez a
sajáterőt a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
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2./ A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő előzetes programtervet
jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület a rendezvényre meghívja a tavaly is részt vett
Bakonyszentkirály, Gyulafirátót, Hárskút, Jásd és Kádárta települések, illetve
településrészek csapatait, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
amennyiben valamelyik csapat nem tudja vállalni a részvételt, akkor egy másik
településsel felvegye a kapcsolatot és azt meghívja.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a XII. Eplényi
Vigasságok és a pályázati cél sikeres megvalósításához, valamint elszámolásához
szükséges
további
intézkedéseket,
nyilatkozatokat
megtegye,
az
együttműködésről szóló, valamint rendezvény lebonyolításához szükséges
megállapodásokat aláírja, a pályázati támogatás és a 2013. évi költségvetésben
jóváhagyott keretek között.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2013. június 11.
2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2013. június 30.
4./ pont esetében: folyamatosan a pályázat lezárásáig
10. A betöréses lopással eltulajdonított eszközök pótlására vonatkozó döntés
meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy ez az összeg megtérül, a biztosító megtéríti a kárt és az is lehet,
hogy meg sem kell előlegezniük. A rendőrségi jegyzőkönyvre várnak. Tettek
biztonsági intézkedéseket is. Az óvoda pincéjének van egy külön zárható belső
helyisége, ha a pincébe bejutnak, még egy lemezajtós helyiséget is be kell törni.
Tesznek az ablakokra belső rácsokat is.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2013. (V. 30.) határozata
a betöréses lopással eltulajdonított eszközök pótlására vonatkozó döntés
meghozataláról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A betöréses lopással eltulajdonított
eszközök pótlására vonatkozó döntés meghozatala” című előterjesztést megtárgyalta és
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Iparoscentrum
Husqvarna szaküzlet (8420 Zirc, Petőfi S. u. 22.) által adott, az előterjesztés 1.
melléklete szerinti ajánlati ár és feltételek figyelembevételével, 2013. július 20-i
fizetési határidővel – a 2013. május 16-i betöréssel eltulajdonított eszközök
pótlására, 3 db HQ 545 RX típusú Husqvarna motoros fűkasza, bruttó
199 900 Ft/db egységáron történő beszerzését jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a felhalmozási kiadás
előirányzatát, –a soron következő rendes ülésén, az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításával
– az 1. pontban megnevezett eszközök beszerzési árának megfelelően,
599 700,- Ft-tal felemeli. Amelynek fedezeteként, a bevételi előirányzatot
növelő, biztosításból befolyó kártérítési összeget jelöli meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: azonnal
2. pontban: 2013. június 26.
11. A Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross (XCO)
kerékpárverseny támogatása
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2013. (V. 30.) határozata
a Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross (XCO)
kerékpárverseny támogatásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Bikemag Eplény Kupa Mountain
Bike Olimpiai Cross (XCO) kerékpárverseny támogatása” című előterjesztést megtárgyalta
és a következő döntést hozta:
A Képviselő-testület a Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross
(XCO) kerékpárverseny lebonyolításához, az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében
szereplő „Társadalmi szervezetek támogatása (I20)” terhére, a kiadások
átcsoportosításával, 25 000,- Ft, azaz Huszonötezer forint vissza nem térítendő
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1.
melléklete szerinti támogatási szerződést, a Veszprém Kerékpáros Egyesülettel
(8200 Veszprém, Lövőház u. 17.; adószám:18939365-1-19), megkösse.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
12. Egyebek
Fiskál János polgármester:
1. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal az
előterjesztéshez mellékelt levéllel kereste meg. Információi szerint rajtuk kívül
számos más önkormányzat is kapott hasonló tartalmú levelet már hetekkel ezelőtt.
A levélre válaszként összeállított észrevételeket szintén mellékelte, amelyből az
álláspontunk egyértelműen látszik, ezért azt külön nem részletezi.
2. Tájékoztatta a képviselő-testületet továbbá arról is, hogy az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez az „Építő
közösségek'' - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket
szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése
célterületre – a képviselő-testület 13/2013.(I.31.) számú határozata alapján –
benyújtott, „Közösség építés az eplényi IKSZT-ben” című, TÁMOP-3.2.3.B-
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12/1-2013-0106 jelű pályázatunkat a Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága vezetője 4 998 229 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt keretében lehetőség van 25 % előleg lehívására, a támogatás 100 %-os
intenzitású.
A pályázat elkészítésére vonatkozóan a Vapaus Kft-t (9400, Sopron, Lenkey u. 3.)
bízták meg a következő feltételekkel: pályázatírói díj nincs, a projektet a támogatói
döntéstől a projektfenntartás végéig menedzselik, a tanácsadói díj ez által az egyes
tevékenységek pályázatban elszámolható költségéből tevődik össze.
A támogatásról szóló értesítést mellékelte az előterjesztéshez.
3. Ugyancsak tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy VE-B-004/1173/2013.
számon „Törvényességi felhívás” érkezett 2013. május 27-én a Veszprém Megyei
Kormányhivataltól, amelyet az előterjesztéshez mellékelt.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (IV.27.)
önkormányzati rendelete foglalkozik az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló kérdésekkel.
Az önkormányzat ezzel a rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, a közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére a jogalkotó határidőt nem állapított
meg, így mulasztásos jogsértést nem követtek el.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívására figyelemmel, a közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervet a soron következő, 2013. június 26-i képviselőtestületi ülésre fogja beterjeszteni.
A tájékoztatóval kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester 18,30 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Mohos Gábor jegyző
megbízásából
Fiskál János
polgármester

Lőczi Árpád
csoportvezető

