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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: KOZP/4657 - 10/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
november 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény IKSZT-terem 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
   Fiskál József  képviselő 
 
- távolmaradását előre jelezte: 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 4 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-
testület jelen lévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 
108/2013. (XI. 27.) határozata 

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2013. (X. 31.), a 96/2013. 
(X. 31.), a 97/2013. (X. 31.), a 101/2013. (X. 31.), a 105/2013. (X. 31.) és a 
106/2013. (X. 31.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására. 
 
A napirendekkel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem 
volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2013. (XI. 27.) határozata 

 
a 2013. november 27-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 
 
1. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
18/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
2. A temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi 

szabályairól szóló 13/2000. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezése, új rendelet alkotása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 

önkormányzati rendelet és szabályozási terv módosításának 
kezdeményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
4. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

                dr. Mohos Gábor jegyző  
 
5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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6. Döntés a központi orvosi ügyelet ellátására kötött feladatátvállalási 
szerződés módosításával kapcsolatos szándéknyilatkozatról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

7. A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 
jelű pályázatok végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló 
77/2013. (VIII. 01.) számú határozat kiegészítése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

8. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
 

1. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
18/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

 
a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
18/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §    Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/2009. (X. 1.) 
önkormányzati rendelete. 

2. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(A rendeletet elektronikusan, illetve írásban 2 példányban a kormányhivatal megkapta.) 
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2. A temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi 
szabályairól szóló 13/2000. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezése, új rendelet alkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
Kérdezem, ha elkészül a temetőkapu és zárható lesz, akkor lesz-e kihelyezve tábla a 
nyitvatartási időről. 
 
Fiskál János polgármester: 
A kisajtó mindig nyitva lesz, csak az autóbehajtás szempontjából lesz zárva a 
nagykapu, csak előzetes bejelentés alapján lehet autóval behajtani és tevékenységet 
folytatni. Ez a vagyonvédelem és a sírhelyek védelme érdekében történik. 
Természetesen a nyitvatartási időre és behajtásra vonatkozó információk táblán ki 
lesznek függesztve a bejáratnál. 
 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 

 
a temetőhasználatról és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 
a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérése után 
a következőket rendeli el: 
 
1. §  (1) A rendelet szabályait Eplény község közigazgatási területén lévő 

köztemető használatával, fenntartásával, a temetkezési szolgáltatással és a 
köztemetőben végzett vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos 
jogviszonyokra kell alkalmazni. 

 (2) A működő köztemető címe: 8413 Eplény, Veszprémi utca 0219 hrsz. 
 
2. § (1)  A temetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő 

magaviseletet tartozik tanúsítani. 
 (2) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó 

környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni. 
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 (3) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve a mozgáskorlátozott és a 
mozgásában korlátozott személy járművét, vagy a mozgáskorlátozottat, 
mozgásában korlátozott személyt szállító járművet. 

 (4) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet, hulladékot a 
sírok között tárolni tilos. A szemetet az erre kijelölt helyen elhelyezett 
tárolóedényben kell gyűjteni. 

 (5)  A temetőben gyertya vagy mécses gyújtása esetén a tűzveszély elkerülése 
érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát 
vagy mécsest gyújtotta. 

 
3. § (1) A temetőt bekerítő kerítés állapotát a temető fenntartója legalább évente 

ellenőrizteti, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik 
annak kijavíttatásáról. 

 (2) A temetőben végzendő minden munkához, tevékenységhez, 
szolgáltatáshoz – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a 
temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető 
üzemeltetőjének hozzájárulását be kell szerezni. 

 (3) A temetőben munkát végezni – a sírgondozást kivéve – csak 
hétköznapokon lehet 7 és 18 óra között. Gépjárművel való behajtás 
előzetes bejelentés alapján történhet.  

 

 (4) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, 
gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje 
alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. 

 (5)  Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól 
kivételt képez a sírra vagy attól max. 30 cm távolságra ültetett az az 
örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél és 
átmérője nem több 0,6 méternél. A nem kezelt, gondozatlan vagy 
engedély nélkül ültetett ültetvényeket a temető fenntartója (üzemeltetője) 
jogosult eltávolíttatni. 

  
4. § (1) A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az 

okmányoknak az üzemeltető részére történő átadása után – a szállításnál 
használt külső koporsóval együtt – azonnal el lehet temetni, vagy 
gondoskodni kell a ravatalozóban való elhelyezéséről. 

 (2) Ha a temető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében 
hiányosságot észlel, az átvételt felfüggeszti és a halottvizsgálati 
bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes kistérségi intézetet 
értesíti. 

 
5. § (1)  A temetési helyek típusait mind koporsós temetés, mind hamvasztásos 

temetés esetén a temetőkről és temetkezésről szóló kormányrendelet 
határozza meg. 

 (2) Temetési hely előre megváltására a megváltási díj kifizetésével van 
lehetőség. 
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 (3)  A temetőben a sírhelytáblák, sorok kialakítása, számozása, nyilvántartása 
során a temetőkről és temetkezésről szóló kormányrendelet szabályait kell 
alkalmazni.  

 (4)  A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes 
gondozás céljából külön táblák vagy sorokat lehet kijelölni. 

 (5) Urnafülke építmények kialakításánál a temető fenntartója előírhatja a 
természetes anyagok és művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy 
kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen. 

 
6. § (1)  A sírhelyek (sírgödrök) méretei: 

a) egyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 0,9 m, mélysége legalább 2 méter, 
b) kettős sírhely: hossza 2,1m, szélessége 1,9 m, mélysége legalább 2 

méter, 
c) négyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 3,8 m, mélysége legalább 2 

méter, 
d) gyermek sírhely: hossza 1,3 m, szélessége 0,60 m, mélysége legalább 2 

méter, 
 (2)  A sírok egymástól való legkisebb távolsága felnőtt sír esetén 0,6 m, 

gyermeksír esetén 0,3 m. A régi temetkezési hely esetében a feltételeket 
adottnak kell tekinteni. 

 (3)  A sírgödröt kifalazni tilos, azonban lebomló anyaggal: papír, fa, nád 
kibélelni engedélyezett, de ezt a tevékenységet a temetési szolgáltatást 
végző köteles a fenntartó képviselőjével egyeztetni és jóváhagyatni.  

 (4)  A sírbolthelyek méretei:  
a) kétszemélyes: 2,3 x 1,5 x 1,9 m, 
b) négyszemélyes: 2,3 x 3 x 1,9 m, 
c) hatszemélyes: 2,3 x 4,5 x 1,9 m, 
d) nyolcszemélyes: 2,3 x 6 x 1,9 m, 

 (5)  A kolumbáriumban az urnák tárolása 40 x 40 x 45 cm-es belméretű és 
szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet. 

 (6)  Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm, 
mélysége legalább 1 méter. 

 
7. § (1) Egy felnőtt sírhelyre (egyes sírhely) mélyített sír esetén még egy nagy 

koporsó, továbbá négy urna temethető. 
 (2)  Kettes sírhelyre mélyített sír esetén még két nagy koporsó, továbbá nyolc 

urna temethető. 
 (3) Négyes sírhelyre mélyített sír esetén még négy nagy koporsó továbbá 16 

urna temethető. 
 (4) Egy urnasírhelybe négy urna temethető. 
 
8. § (1)  A sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék használata a megváltástól számítva 

25 évre szól. (Rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a 
kettes sírhely estén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év, 
azzal, hogy az eredeti és az új lejárati idő közötti időtartamra meg kell 
fizetni az időarányos megváltási díjat.)  
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 (2)  A sírbolthely (kripta) használata a megváltástól számított 100 évre szól.  
 (3)  A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék, urnasírboltok további 

használati joga az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható, 
kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan 
megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része 
visszatérítésre kerül. 

 
9. § (1) A temetési helyek használatáért az Önkormányzat által fenntartott 

temetőben megváltási díjat kell fizetni.  
  A díjtételeket a 1. melléklet tartalmazza. 
 (2)  Nem kell megváltási díjat fizetni, amennyiben a temetkezési helyre 

(sírhely, sírbolthely, urnasírhely, urnafülke, urnasírbolt) olyan elhunytat 
temetnek, akinek az utolsó bejelentett lakóhelye Eplény községben volt, 
vagy az eltemettető bejelentett eplényi lakhellyel rendelkezik. 

 
10. § (1)  Szociális temetés céljára koporsós temetés esetére a parcella, urnás 

temetés esetére a temetkezési hely a köztemetőben a 2. mellékletben 
megjelölt területrészen kerül kijelölésre. 

         (2)  Szociális temetés esetén a sírhely és az urnasírhely mérete megegyezik a 
rendelet 6. §-ban meghatározott méretekkel. 

 
11. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 
        (2)  A rendelet 10. §-a 2014. január 1-én lép hatályba. 
 
12. § (1)  Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

temető használatának és a temetkezés helyi szabályairól szóló 13/2000. 
(IX. 30.) önkormányzati rendelete.  

 (2)  Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
temető használatának és a temetkezés helyi szabályairól szóló 13/2000. 
(IX. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 21/2009.  

  (X. 1.) önkormányzati rendelete.  
 
(A rendeletet elektronikusan, illetve írásban 2 példányban a kormányhivatal megkapta.) 
 
 
3. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 

önkormányzati rendelet és szabályozási terv módosításának 
kezdeményezése 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2013. (XI. 28.) határozata 

 
Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati 

rendelet és szabályozási terv módosításának kezdeményezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet és 
szabályozási terv módosításának kezdeményezése” című napirend előterjesztését és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Eplény 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet 
és szabályozási terv (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását az alábbiakban: 

a) az  E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az Eplény 018 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosának kérelmére a HÉSZ „VILLAMOS ENERGIA 
ELLÁTÁS” fejezet 28. §-ának felülvizsgálatát, hogy az ingatlan a 
villamosvezeték felújítását követően, a helyi adottságokra is tekintettel, 
továbbra is légvezetéken lehessen ellátni; 

b) az Eplény 088 hrsz-ú az ingatlan tulajdonosának kérelmére, a Gip - 
ipari gazdasági övezetben, az egyéb ipari gazdasági területen a gazdasági 
tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló lakások kialakíthatók legyenek; 

c) a településen már kialakult beépítettséget, valamint az I. fokú Építési 
Hatóság előzetes szóbeli véleményét is figyelembe véve, a HÉSZ 10. § 
(2) bekezdésében szereplő, „Az új épületek főtömegének gerinciránya az 
utcavonalra merőleges legyen.” kikötés, törlésre kerüljön; 

d) a HÉSZ 12. § (3) bekezdés b) pontjában – a korábbi módosítások 
során – elírásból tévesen a Vt-1 övezetben szereplő 20 hrsz-ú ingatlan, 
amely a szabályozási terv szerint Vt-2 övezetbe tartozik, helyesen a (4) 
bekezdésbe kerüljön beillesztésre; 

e) az Eplény 20 hrsz-ú, természetben Eplény, Veszprémi utca 19. szám 
alatt található ingatlanon lévő a harangkert és a két világháborúban 
elhunytak tiszteletére emelt emlékmű (kb. 60 m2 alapterületű, tujákkal 
határolt terület), az ingatlan-nyilvántartásban, önálló helyrajzi számon, 
kerülhessen feltüntetésre; 

f) az Eplény 270 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelmére, a 
településszerkezeti terv és a szabályozási terv ellentmondásának 
feloldásaként, a Búzavirág utcában lévő Eplény 268, 270, 291 és 293 
helyrajzi számú ingatlanokra megjelölt sarokletörések a szabályozási 
terven korrigálásra kerüljenek. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
felsorolt módosításokra vonatkozóan tervezési árajánlatot kérjen. 
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3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezési árajánlat alapján, 
a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 1. pont szerinti módosítás 
költségeinek fedezetére vonatkozó javaslatot, az esetleges költségviselővel és a 
tervezővel kötendő településrendezési szerződés tervezetre is kiterjedően, a 
soron következő ülésre terjessze be. 
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:    2. és 3. pontban: 2013. december 18. 
 
 
4. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása 
    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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2013. (XI. 28.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi 

Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. mellékletének 
megfelelően jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott 2014. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:  dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:   2. pontban: folyamatosan 2014. december 31-ig 
 
 
5. A 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.  
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2013. (XI. 28.) határozata 

 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását – amely 
szerint Papkeszi Községi Önkormányzat a Társulásból kiválik – elfogadja, 
és a társulási megállapodás rendelkezéseinek változását az előterjesztés 1. 
mellékletének megfelelően 2014. január 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási 

Tanács elnökének küldje meg. 
 

3. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodást módosító megállapodás, és az egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:    2. pontban: 2013. december 10. 
     3. pontban: a társult önkormányzatok támogató döntését követően 

    azonnal 
 
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 

6. Döntés a központi orvosi ügyelet ellátására kötött feladatátvállalási 
szerződés módosításával kapcsolatos szándéknyilatkozatról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
Indokolták-e valamivel, hogy miért akarják külső szolgáltatóval megoldani az 
ügyeletet? 
 
Fiskál János polgármester: 
A társulási ülésen a tanács elnöke elmondta, hogy országos szinten Veszprémben 
van az egyik legmagasabb óradíja a központi orvosi ügyeletnek. Nyilván 
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költségcsökkentő oka van ennek, és valós igény is felmerült, amely egyeztetve lett a 
háziorvosokkal. A másik ok pedig, hogy kialakításra került a megyei kórháznál, 
kifejezetten erre a célra, egy sürgősségi betegellátó. Ha valaki bemegy az ügyeletre, 
sokkal nagyobb az esélye, hogy megfelelő ellátást kap, ugyanis ha kiderül, hogy 
kórházi kezelésre van szüksége, akkor már helyben van, nem kell szállítani. A beteg 
szempontjából is sokkal jobb így.  

 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2013. (XI. 28.) határozata 

 
a központi orvosi ügyelet ellátására kötött feladatátvállalási szerződés 

módosításával kapcsolatos szándék - nyilatkozatról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a központi 
orvosi ügyelet ellátására kötött feladat-átvállalási szerződés módosításával kapcsolatos szándék-
nyilatkozatról” című előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy abban az esetben is Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának közreműködésével kívánja biztosítani a központi orvosi 
ügyeleti ellátást, ha ezt a feladatot Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata – közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – külső 
szolgáltatóval láttatja el a Veszprém, Kórház u. 1. szám alatt, a kórházi 
sürgősségi osztály mellett.  

 
2. Az Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával 2005. december 15-én kötött feladat-átvállalási szerződés 
3., 4., és 5. pontja módosításra kerüljön az 1. pontban foglaltaknak 
megfelelően az új szolgáltatóval történt szerződéskötést követően.  

    
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat 

megküldésével tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterét.  
 

Felelős:  Fiskál János polgármester   
Határidő:   3. pontnál 2013. december 10.  
       
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető  
 

 



12 

 

7. A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű 
pályázatok végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló 77/2013. (VIII. 
01.) számú határozat kiegészítése 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2013. (XI. 28.) határozata 

 
A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű 

pályázatok végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló  
77/2013. (VIII. 01.) számú határozat kiegészítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A TÁMOP-
3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű pályázatok 
végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló 77/2013. (VIII. 01.) számú határozat 
kiegészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2013. (VIII. 01.) számú 
határozatát a következő 5. és 6. ponttal egészíti ki: 

 
„5. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 

pályázati azonosító jelű projektben, a projektmenedzseri feladatok ellátásával 
– a Támogatói Okiratban és a pályázatban foglaltaknak megfelelően – a 
polgármestert bízta meg. A projektmenedzseri feladatra fordítható támogatás 
a polgármester személyi alapbérének terhére kerül elszámolásra. 

 
6.  Az 5. pontban szereplő projektmenedzseri feladat ellátására vonatkozóan, a 

támogatás elszámolásához szükséges teljesítést az alpolgármester igazolja. A 
képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a nyilatkozatokat 
megtegye, vagy ha a támogatás elszámolásához szükséges, akkor a 
megállapodást a polgármesterrel aláírja. 

 
Felelős:  5. pontban: Fiskál János polgármester 
 6. pontban: Czigler Zoltán alpolgármester 
Határidő: 5. pontban: 2014. augusztus 31-ig folyamatosan 
 6. pontban: 2014. augusztus 31-ig folyamatosan.” 
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8. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2013. (XI. 28.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja Eplény Községi 
Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

Fiskál János polgármester: 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:55 órakor bezárom.  
 

K.m.f. 
 
 

Fiskál János      dr. Fejes István 
polgármester                aljegyző 

 


