EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: KOZP/4657 - 2/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
április 24-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
Fiskál József képviselő
Majer Ferenc képviselő

Jelen voltak továbbá:

Fejes István aljegyző
Scher Ágota pénzügyi iroda irodavezető
Klausz Éva vezető óvónő

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte a képviselő - testület ülésén résztvevő képviselőket. Megállapította,
hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, így a testület
határozatképes, majd ezt követően megnyitotta az ülést.
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2013.(IV.24.) határozata
A 2013. április 24-i ülése napirendjének meghatározásáról

NAPIRENDEK:
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet
elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester
2.
A.) Településszerkezeti terv módosítása
B.) Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
3. „Eplény, Napközi Otthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére”
vonatkozó pályázat eredményhirdetése
Előadó: Fiskál János polgármester
4. A Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos
vagyonelszámolás kezdeményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
5. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Fiskál János polgármester
6. Döntés likvidhitel felvételéről
Előadó: Fiskál János polgármester
7. Döntés Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nordica Skiaréna
Kft. és az E-Star Nyrt. között kialakult vitás kérdések békés rendezését szolgáló
egyezségi megállapodás, valamint a VERGA Zrt-vel kötött szerződés
módosításáról szóló megállapodások jóváhagyásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
8. Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásáról
Előadó: Sümegi Attila Zirc Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
9. Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: Fiskál János polgármester
Sümegi Attila Zirc Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
10. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
rendelet 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013.(IV. 25.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

1.
2.
3.
5.
6.

72 789 eFt
63 000 eFt
1 752 eFt
10 644 eFt
825 eFt
hagyja jóvá.

bevétellel (függő, átfutó nélkül),
kiadással (függő, átfutó nélkül),
finanszírozási bevétellel (függő, átfutó
nélkül),
finanszírozási kiadással (függő, átfutó
nélkül), és
Pénzmaradvánnyal

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket
forrásonként az 1. melléklet, valamint az 4. és 5. mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait,
felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.
melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradvány alakulását a 7. mellékletnek
megfelelően hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület a 8. mellékletben bemutatott teljesített közvetett
támogatásokat elfogadja.

7. §

Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület a 12. mellékletben bemutatott többéves kihatással
járó döntések hatását évenként összesítve elfogadja.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelállományának és
adósságszolgálatának alakulását a 13. mellékletben rögzítettek alapján hagyja
jóvá.

10. § A rendelet 2013. április 30-án hatályba lép, és 2013. május 1-jén hatályát
veszti.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. A.) Településszerkezeti terv módosítása
B.) Eplény helyi építési szabályzatáról
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

szóló

13/2004.(XI.11.)

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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2013. (IV. 25.) határozata
a településszerkezeti terv módosításáról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2006. (I.19.) Kt. számú, a
65/2006. (X.26.) Kt. számú és a 38/2007. (VI.28.) Kt. számú határozatokkal
módosított 20/2003. (V.8.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott
Eplény Község Településszerkezeti Tervét – a TÉR-SZER Kft. által elkészített
dokumentáció és az Állami Főépítész FED01/77-6/2013. és FED01/134-6/2013.
számú egyetértő záró véleménye alapján – az előterjesztéssel egyezően elfogadja,
illetve módosítja.
2. Jelen határozattal érintett településszerkezeti tervmódosítások az elfogadást
követő 30. napon lépnek hatályba.
3. A jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Eplény Község
Településszerkezeti Tervét a már folyamatban lévő ügyek esetében is alkalmazni kell.
4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Étv. 9. § (8) bekezdése
szerint szükséges intézkedéseket tegye meg.
5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati döntést követő 30
napon belül az elfogadott településrendezési eszközöket egységes szerkezetbe
foglalva, a mellékletekkel együtt, a Dokumentációs Központ részére adja át, illetve
küldje meg.
Felelős: 1. - 4. pontokban: Fiskál János polgármester
5. pontban: Dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 1. pontban: azonnal
2. pontban: 2013. május 24.
3. pontban: a hatálybalépést követően
4. pontban: 2013. május 3.
5. pontban: 2013. május 24.
A helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos előterjesztéssel összefüggésben
sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem hangzott el, így a polgármester
kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, elenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a következő rendeletet:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Eplény község teljes közigazgatási
területére.
Jelen szabályzat mellékletei:
a) szöveges melléklet: fogalom-meghatározások
b)
rajzi melléklet:
ba) Eplény 1:2000 méretarányú belterület szabályozási terve SZ-1 rajzszámú tervlap,
tervező PANNONTERV Kft. A módosítással érintett területekre vonatkozó
előírások hatálytalanításával (kitakarásával)
bb) A 4 helyrajzi számú ingatlant magába foglaló telektömb szabályozási terve Sz-1
rajzszámú tervlap, tervező TÉR-SZER Kft. M=1:2000
bc) A 017/1 helyrajzi számú ingatlant magába foglaló telektömb szabályozási terve
Sz-2 rajzszámú tervlap, tervező TÉR-SZER Kft. M=1:2000
bd) Eplény 1:8000 méretarányú HÉSZ külterületi rendelkezések rajzi melléklete
tervező PANNONTERV Kft.”

2. §

A Rendelet 3. § (1) - (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A terv területe:
a) beépítésre szánt és
b) beépítésre nem szánt területre tagolódik.
(2) Beépítésre szánt területek:
a) lakóterület
falusias – Lf,
b) vegyes terület
településközpont – Vt,

c) gazdasági terület
ca) ipar – Gip,
cb) kereskedelem, szolgáltatás – Gksz,
cc) mezőgazdasági – Gm,
d) különleges terület
da) sport – Ksp,
db) temető – Kt.
(3) Beépítésre nem szánt területek:
a) közlekedési terület
aa) közúti – KÖu,
ab) kötöttpályás – KÖk,
b) zöldterület
ba) közpark – Z-kp,
bb) közkert – Z-kk,
c) erdőterület
ca) egészségügyi, sport, parkerdő – Ee,
cb) gazdasági erdő – Eg,
cc) talajvédelmi erdő – Ev,
d) mezőgazdasági terület
általános – Má,
e) különleges terület
ea) honvédségi, honvédelmi területek – Kh,
eb) felhagyott bányaterület – Bf,
ec) növénykert – K-Nk,
f) egyéb terület
vízgazdálkodási – V.”
3. §

A Rendelet 10. § (4) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„a) az épületeket az oldalhatáron álló beépítési mód szabályai szerint kell elhelyezni,”

4. §

A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Vt-1 jelű, településközpont vegyes övezetben, a település központja
területein
a) az építési övezetben új épületeket szabadon álló beépítés szabályai
szerint kell elhelyezni,

b) a 4 hrsz-ú és a 20 hrsz-ú ingatlanon – a már kialakult beépítési módnak
megfelelően – oldalhatáron álló beépítés is megengedhető,
c) a területen a legkisebb kialakítható teleknagyság 800 m2 lehet. Az
övezetben meglévő, kialakult telkek területmérettől függetlenül
beépíthetőek,
d) a telkek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet,
e) a legnagyobb megengedett építménymagasság 5,0 m lehet, de a
legnagyobb homlokzatmagasság sem haladhatja meg a 6 m-t,
f) az előkert méretét úgy kell meghatározni, hogy az új épület illeszkedjen
az utcaképbe, az előkert mérete alkalmazkodjon a szomszédos telkek
előkertjének méretéhez.”
5. §

A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A beépítésre nem szánt területen lévő különleges területekbe azok a
területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények, vagy egyéb
tevékenységek különlegessége miatt a többi beépítésre nem szánt
területektől eltérőek. Ide tartoznak a:
a) honvédelmi területek,
b) honvédelmi területen lévő erdő terület,
c) honvédelmi területen lévő felhagyott bánya terület,
d) növénykert területe.”

6. §

A Rendelet a következő „KÜLÖNLEGES TERÜLET NÖVÉNYKERT”
alcímmel és a 23/A. §-sal egészül ki:
„KÜLÖNLEGES TERÜLET NÖVÉNYKERT

23/A. §
(1)
(2)

(3)

K-Nk - jelű, különleges terület növénykert övezet, a 82. számú főút és a vasúti pályatest
között elhelyezkedő 017/1 helyrajzi számú Csemetekert területe.
A területen az annak rendeltetésszerű használatához szükséges épületek és építmények
helyezhetők el szabadon álló beépítési móddal, legfeljebb 2 %-os beépítettséggel, legfeljebb
5 m-es megengedett építménymagassággal, a vasúti védőtávolságra tekintettel annak
jelentős részén a szükséges vasút-üzemeltetői és szakhatósági előírások betartásával, 50
% minimális zöldfelületi fedettség biztosításával. Az ingatlan területe tovább nem
osztható. A szabályozási tervlapon feltüntetett csökkentett vasúti rálátási háromszög
területén belül az út és a vasút szintjénél, 80 cm-rel magasabb növényzet és építmény
nem telepíthető. A területen épület a déli telekhatártól minimum 15 m-es, maximum 95
m-es, a 82. számú főútvonal felőli telekhatártól minimum 15 m-es, a vasút felőli
telekhatártól minimum 6 m-es távolság elhagyásával helyezhető el.
Az ingatlanon több épület is elhelyezhető, kötelező beépítési vonal nélkül. A létesíthető
épületek építészeti megjelenését úgy kell tervezni, hogy azok a természetes környezetbe és
a hagyományos településképbe egyaránt illeszkedjenek (kő, fa, vakolt és meszelt, festett

(4)

fal, agyagcserép héjazat). Az épületek térszín alatti elhelyezéssel, földtakarással, vagy
30-45o hajlású magas tetővel készüljenek.
A területen elhelyezhető:
a) az alaptevékenységet szolgáló kereskedelmi, adminisztrációs, szociális épület,
b) az alaptevékenységet szolgáló üzemi tároló épület,
c) üvegház, fóliasátor, porta épület.”
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1)

E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.
(3) Jelen rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
3. „Eplény, Napközi otthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére”
vonatkozó pályázat eredményhirdetése
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2013. (IV. 25.) határozata
„Eplény, Napközi otthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére”
vonatkozó pályázat eredményhirdetéséről
1. / Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplény, Napközi
otthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” tárgyú, a közbeszerzés
hatálya alá nem tartozó pályázati felhívási eljárás eredményeként, mint érvényes
ajánlattevőt, a MINI Élelmiszerüzletet (Pejné Varga Mária 8413 Eplény, Veszprémi
utca 43.), az ajánlatban megjelölt egységárakkal, hirdeti ki nyertesként.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes
pályázóval, a MINI Élelmiszerüzlettel, a 2014. április 30-ig terjedő időszakra a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal a beszerzési szerződést megkösse.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ pontban: 2013. április 30.
4. A Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos
vagyonelszámolás kezdeményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, a társulás tanácselnökével abban maradtak, hogy mai napon fogadta el
zárszámadását a kistérségi társulás, és ezt követően május első heteiben a
vagyonelszámolással és egyéb elszámolással kapcsolatosan elkészítik ezt a
megállapodást, melyet a soron következő ülésen a képviselő-testület elé fog
terjeszteni. Tulajdonképpen a társulási megállapodásnak megfelelően felhatalmazást
kér arra, ahogy ezt a tárgyalást lefolytassa és ennek megfelelően a megállapodás
tervezet előkészítésre kerüljön.
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2013. (IV. 25.) határozata
A Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos
vagyonelszámolás kezdeményezéséről
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel
összefüggő vagyonelszámolásra vonatkozóan a Társulás 2012. évi zárszámadó
közgyűlését követően, egyeztető tárgyalást kezdeményezzen és azon az
önkormányzat érdekeit képviselje.

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Zirci Kistérség Települési
Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodása XI. fejezete alapján,
igényt tart a kilépő tag részére járó vagyonhányad pénzbeli ellenértékére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyonelszámoló tárgyalásról
a soron következő rendes ülésen számoljon be és azon, vagy azt követő ülésén
terjessze a Képviselő-testület elé a Társulással a vagyonelszámolásról kötendő
megállapodás tervezetét.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2013. május 17.
2. pontban: azonnal
3. pontban: 2013. május 29.
5. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Fiskál János polgármester
Scher Ágota pénzügyi iroda irodavezető:
Elmondta, hogy csak annyival szeretné kiegészíteni az írásos anyagot, hogy
érzékelték a jogalkotók a jogszabálynak azt az ellentmondását, hogy az
államháztartási törvény 24. és 87. §-ai között némi ellentmondás van. A 24. § írja elő
az április 30-i határidőt, a 87. §, pedig amely a hármadik negyedévi beszámolóval
együtt tárgyalását előírja. Ezért beterjesztettek a Parlament elé egy jogszabály
módosítást. Ezt a parlament a hétfői nap folyamán megtárgyalta és el is fogadta, de
nincs kihirdetve még, mely szerint október 31-re módosította a jogalkotó a
jogszabályban szereplő határidőt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2013. (IV. 25.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciójával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
A 2014. évi költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell
biztosítani:
1. A 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek végrehajtása ismeretében ki kell
alakítani a 2014. évi vagyongazdálkodási irányelveket és meghatározni a
következő évi fejlesztéseket.
2. A 2014. évi költségvetés egyensúlyának érdekében felül kell vizsgálni az
önkormányzati kötelezettségvállalásokat.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2013. november 30.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Mohos Gábor jegyző
6. Döntés likvidhitel felvételéről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta kiegészítésként: figyelembe kell venni, hogy a sípályával történt egy
megegyezés, amelyről hamarosan dönteni is fognak. Mivel szeptembertől kezdődően
részletekben fog fizetni a sípálya, emiatt van még egy kis hézag a finanszírozásban.
Azért, hogy likviditási problémákkal ne kelljen ezen idő alatt sem küszködni, ezért
mindenképpen szükség van átmenetileg erre a likvid hitelre. Ezért szükséges, hogy a
képviselő - testület erről döntsön.
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2013. (IV. 25.) határozata
likvid hitel felvételéről

1.

Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, működési célra
2500 eFt összegű, rulirozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2013. május 1. – 2013.
szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től.

2.

Eplény Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő
alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

3.

Eplény Községi Önkormányzat a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re
engedményezi az átengedett gépjárműadóból és helyi adókból származó
bevételeket.

4.

Eplény Községi Önkormányzat inkasszójogot biztosít az OTP Bank Nyrt-nél
vezetett költségvetési számlájára.

5.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a hitelszerződés, az engedményezési szerződés megkötésére és a
kapcsolódó inkasszós felhatalmazás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2013. április 30.

A végrehajtásért felelős köztisztviselő
Scher Ágota irodavezető
7. Döntés Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nordica
Skiaréna Kft. és az E-Star Nyrt. között kialakult vitás kérdések békés
rendezését szolgáló egyezségi megállapodás, valamint a VERGA Zrt-vel
kötött szerződés módosításáról szóló megállapodások jóváhagyásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy a szerződés első pontjának megfelelően 3 munkanapon belül
megérkezett a pénzösszeg a bankszámlára. Ennek megfelelően aláírásra került a
Verga Zrt-vel a fizetési átütemezés is. Ez a mi számunkra is kedvező.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Mi a garancia, hogy máskor nem fog ilyen előfordulni, hogy a sípálya nem fizeti ki
időben a tartozását?

Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy annyi garancia került a megállapodásba, hogy az albérleti szerződés
közjegyzői okiratba lesz foglalva, ami azt jelenti, hogy ha fizetési felszólítás után sem
fizetnek, akkor nem kell peresíteni a tartozást, hanem azonnal végrehajthatóvá válik.
A tartozásokra fedezetet nyújt a sípálya vagyona, ami megnyugtató.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2013. (IV. 25.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nordica Skiaréna Kft.
és az E-Star Nyrt. között kialakult vitás kérdések békés rendezését szolgáló
egyezségi megállapodás, valamint a VERGA Zrt-vel kötött szerződés
módosításáról szóló megállapodások jóváhagyásáról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét
képező, – a Nordica Skiaréna Kft. és az E-Star Nyrt. között kialakult vitás
kérdések békés rendezését szolgáló – egyezségi megállapodást, továbbá a VERGA
Zrt-vel kötendő megállapodás módosítását jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a 19/2013.(II.21.) határozatában foglaltakat az 1. pontban
hivatkozott egyezségi megállapodás létrejötte miatt okafogyottnak tekinti és
hatályon kívül helyezi azzal a feltétellel, ha azt az Önkormányzattal szerződő felek
maradéktalanul betartják. A hatályvesztés időpontját a Képviselő-testület külön
határozatban mondja ki.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyezségi
megállapodás végrehajtásához és az Albérleti Szerződés 3. számú módosításához
szükséges intézkedéseket, aláírásokat megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: folyamatosan, a megállapodás végrehajtási ütemének
megfelelően

8. Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásáról
Előadó: Sümegi Attila Zirc Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztő Sümegi Attila jegyző úr elnézést kér, egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2013. (IV. 25.) határozata
Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény község 2012. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az
előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően, átfogó értékelésként
jóváhagyja.
Felelős: Sümegi Attila Zirc Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Határidő: azonnal
9. Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: Fiskál János polgármester
Sümegi Attila Zirc Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

40/2013. (IV. 25.) határozata
az Eplény Községi Önkormányzatnál 2012. évben végrehajtott ellenőrzésekről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplény Községi Önkormányzat
2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című előterjesztést megtárgyalta, a jelentést – az
előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Sümegi Attila Zirc Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Határidő: azonnal
10. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Ebben a hónapban egy temetési segély kérelem került elutasításra, oka, hogy az egy
főre jutó jövedelem meghaladta az előírt jövedelemhatárt. Egy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás került kifizetésre 15 000 Ft értékben.
A tájékoztatóval kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester 17,50 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

Fiskál János
polgármester

dr. Fejes István
aljegyző

