EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: KOZP/4657-1/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

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

Az ülés helye:

Eplény Közösségi Ház, Eplény, Veszprémi u. 64.

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Bogár Tamás képviselő
Fiskál József képviselő
Majer Ferenc képviselő
Dr. Fejes István aljegyző és
Lőczi Árpád csoportvezető

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén résztvevő képviselőket, dr. Fejes István
aljegyzőt és Lőczi Árpád csoportvezetőt. Megállapította, hogy az 5 fős képviselőtestület tagjai közül 5 képviselő jelen van, így a testület határozatképes, majd ezt
követően megnyitotta az ülést.
Elmondta, hogy 2013. március 1. napjától Eplény, Tótvázsony és Hidegkút
Községek Önkormányzatai, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
közös hivatalt tartanak fenn Veszprém székhellyel, ezért a jövőben dr. Mohos Gábor
jegyző, vagy az ő megbízottja vesz részt a testületi üléseken.
Napirend előtt jelentést adott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így a Képviselőtestület jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013. (III.27.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013. (I.15.), a 7/2013.
(I.31.), a 10/2013. (I.31.), a 11/2013. (I.31.), a 13/2013. (I.31.), a 16/2013. (II.21.), a
17/2013. (II.21.), a 19/2013. (II.21.) és a 21/2013. (II.21.) számú képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013. (III.27.) határozata
a 2013. március 27-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.17.)önkormányzati
rendeletmódosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Eplény Napközi Otthonos Óvoda intézményben az óvodai beiratkozás idejének a
meghatározása
Előadó: Fiskál János polgármester
3.
A.) Közbeszerzési szabályzat módosítása
B.) Eplény Községi Önkormányzat 2013. év közbeszerzési terve
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Javaslat közérdekű önkéntes tevékenység elfogadó szervezetként történő
bejelentéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
5. „Eplény Napközi Otthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére”
vonatkozó előzetes döntés
Elődadó: Fiskál János polgármester
6. Haszonbérleti szerződések módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

7. Eplény 0216/4 helyrajzi számon, b) alrészleten lévő, „kivett sporttelep”
megnevezésű, állami tulajdonú ingatlanrész ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásának kezdeményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
8. Külterületi ingatlanok elbirtoklására vonatkozó döntés meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
9. Beszámoló a Zirc-Eplény Körjegyzői Hivatal 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Sümegi Attila Zirc Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
10. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.17.)
önkormányzati rendelet 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 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a 2012. évi költségvetését
aa) 73 301 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 64 936 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 8 365 ezer forint többlettel,
ad) 527 ezer forint belső működési célú finanszírozási bevétellel,

ae) 1 752 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 10 644 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2012. évi
ba) bevételi főösszegét 75 580 ezer forintban és
bb) kiadási főösszegét 75 580 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”
2. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Képviselő-testület a felülvizsgált 2011. évi pénzmaradvány összegét 527 e
forintban állapítja meg, mely teljes egészében működési célú pénzmaradvány.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2)

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3)

A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4)

A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5)

A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6)

A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése
szerint a rendelet rendelkezéseinek joghatása 2012. december 31-vel áll be.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Eplény Napközi Otthonos Óvoda intézményben az óvodai beiratkozás
idejének a meghatározása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztés kiküldését követően lépett hatályba a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendeletet módosító 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet, amely
szerint az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
Javasolta ezért, hogy a határozati javaslat mellékletét képező hirdetményben szereplő
június 5-i időpont 2013. május 15-i időpontra változzon a hirdetmény egyéb
rendelkezései változatlanul hagyásával.
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
24/2013. (III.28.) határozata
Eplény Napközi Otthonos Óvoda intézményben az óvodai beiratkozás
idejének a meghatározásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Napközi Otthonos
Óvoda intézményben a 2013/2014-es nevelési évre az óvodai beiratkozás idejét az
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a határozat mellékletét képező felhívást módosítva 2013.
május 15. napjában határozza meg. A hirdetmény további rendelkezései
változatlanok maradnak.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az óvoda
vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2013. április 2.
Felelős: Fiskál János polgármester

3. A.) Közbeszerzési szabályzat módosítása
B.) Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy a 2013. évi közbeszerzési terv egy költségvetési eseményt irányoz
elő, ez pedig sikeres pályázat esetén a ravatalozó felújítása, mely meghaladja a
közbeszerzési értékhatárt. A szabályzatban csak azok az értelemszerű módosítások
kerültek átvezetésre, melyek a hivatalváltást érintették.
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013. (III.28.) határozata
a közbeszerzési szabályzat jóváhagyásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzatát a
határozat mellékletének megfelelően, 2013. április 1. napjával jóváhagyja.

Egyidejűleg a 25/2012. (III. 29.) Kt. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési
Szabályzatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2013. április 1-től folyamatos a szabályzat alkalmazása
Fiskál János polgármester:
Javasolta, hogy a testület fogadja el az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét,
mivel a ravatalozó felújítása az egyetlen olyan beruházásuk, amely közbeszerzési
eljárás alá esik.
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
26/2013. (III.28.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervét a határozat mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2013. december 31.
4. Javaslat közérdekű önkéntes tevékenység fogadó szervezetként történő
bejelentéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztést igyekezett kellő részletességgel összeállítani. A
javaslat célja az, hogy a középiskolásoknak, akiknek érettségihez kell önkéntes
közérdekű tevékenységet végezni, azok számára biztosítva legyen az ehhez szükséges
óraszám, illetve ugyancsak azoknak, akiknek szükséges a 30 nap munkaviszony, hogy
jogosultságot szerezzenek az aktív korúak ellátására, legyen munkalehetősége. Így a
képviselő-testület megpróbál értelmes munkát biztosítani nekik erre az időszakra. Az
ehhez szükséges keret a költségvetésben szerepel.

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
27/2013. (III.28.) határozata
az Önkormányzat közérdekű önkéntes tevékenység fogadó szervezetként
történő bejelentéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat közérdekű
önkéntes tevékenység fogadó szervezetként történő bejelentéséről” szóló előterjesztését, és az
alábbi döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkéntesek foglalkoztatása céljából a fogadó szervezet nyilvánossága és az önkéntesek
védelme érdekében a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium nyilvántartásba az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági területek,
külterületek művelése, karbantartása; téli hónapokban hó-, és síkosság mentesítése, közterületek
fenntartása, köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása, továbbá az önkormányzat
intézményeiben, különösen az IKSZT-ben közérdekű adminisztratív és tájékoztatási
tevékenységi kör adattartalommal, mint fogadó szervezet nyilvántartásba kerüljön. A
foglalkoztatással járó költségek fedezete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésben,
a város és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok előirányzat sorában
rendelkezésre állnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vételhez
és a foglalkoztatással járó feladatok elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2013. április 5., a nyilvántartásba vétel kezdeményezésére, majd
folyamatos
5. „Eplény, Napközi Otthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére”
vonatkozó előzetes döntés
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

28/2013. (III.27.) határozata
Eplény, Napközi Otthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére
vonatkozó pályázati felhívásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplény, Napközi Otthonos
Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” tárgyú pályázati felhívást a két
lehetséges helyi vállalkozónak, a Margit Vegyesboltnak (Véber Imréné 8413 Eplény,
Gyöngyvirág utca 1/B.) és a MINI Élelmiszerüzletnek (Pejné Varga Mária 8413
Eplény, Veszprémi utca 43.) küldi meg, és egyben felkéri őket ajánlatuk megtételére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező pályázati dokumentumokat az ajánlattevőknek küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2013. április 2.
6. Haszonbérleti szerződések 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2013. (III.28.) határozata
haszonbérleti szerződések módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2008. (XI.13.) Kt. számú
határozata alapján a 0212 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanra, továbbá a 78/2011.
(XII.21.) Kt. számú határozata alapján a 061 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanra,
Szilárd Zoltán 8200 Veszprém, Dióssy M. u. 2/C., 2/6. alatti lakossal megkötött
haszonbérleti szerződéseket, közös megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják:
„9./ A haszonbérleti szerződés időtartama: a jelen szerződés, az aláírást követő 10. év szeptember
30-án jár le.
10./ A 9./ pontban meghatározott időtartamon belül a haszonbérleti jogviszonyt 6 hónap
felmondási idővel a gazdasági év végére (szeptember 30.), bármely szerződő fél indokolás nélkül,
kizárólag írásban felmondhatja.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződések
módosításának aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal

7. Eplény 0216/4 helyrajzi számon, b) alrészleten lévő, „kivett sporttelep”
megnevezésű, állami tulajdonú ingatlanrész ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásának kezdeményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy az írásos előterjesztésben összefoglalta mindazt a jogszabályi
hátteret, mind azt az egyeztetést, melyet a Honvédelmi Minisztériummal folytattak.
A tegnapi napon már érkezett is levél a minisztériumtól az egyeztetéssel
kapcsolatban.
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
30/2013.(III.28.) határozata
az Eplény 0216/4 helyrajzi számon, b) alrészleten lévő, „kivett sporttelep”
megnevezésű, állami tulajdonú ingatlanrész ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásának kezdeményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény 0216/4 helyrajzi
számon, b) alrészleten lévő, „kivett sporttelep” megnevezésű, állami tulajdonú
ingatlanrész ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az ingatlannyilvántartásban, a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium
kezelésében lévő – Eplény 0216/4 hrsz-on, b) alrészleten felvett, „kivett
sporttelep” megnevezésű, 6000 m2 térmértékű ingatlanrész ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 15. pontjában meghatározott kötelező feladatának – sport, ifjúsági ügyek
– ellátásához, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontjában meghatározott, a helyi önkormányzat javára törvényben,
vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése
érdekében kívánja tulajdonba venni és használni.
A felhasználás célja: sportolási lehetőség biztosítása a lakosság, a civil szervezetek, és
egyesületek részére.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete saját költségén vállalja, hogy
az ingatlan tulajdonba adásával felmerülő költségeket megfizeti.

Vállalja, hogy a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a
tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegeníti el, nem terheli meg
és a juttatás céljának megfelelően, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (5)
bekezdésében előírtak szerint, az önkormányzat az ingyenesen tulajdonba kapott
ingatlant, sportcélokra használja.
Az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet
felé.
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 1.
pontban megnevezett ingatlant (természetben füves futballpálya), az 1960-as évek
elejétől, folyamatosan, a község lakossága, sportegyesülete és a civil szervezetei,
sportolásra és szabadidős tevékenységre (testedzésre) használják, az ingatlanrészt az
önkormányzat gondozza és tartja fenn.
4. Az 1. pontban megnevezett ingatlanrész nem
(örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) alá.
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5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlan
tulajdonjogának megszerzése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és a
jelen határozat megküldésével, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, valamint a
vagyonkezelő Honvédelmi Minisztériumnál, kezdeményezze az ingyenes
önkormányzati tulajdonba adást.
Továbbá felhatalmazza polgármestert, hogy az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes
tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: folyamatos
8. Külterületi ingatlanok elbirtoklására vonatkozó döntés meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplőkön kívül is használ még az
önkormányzat olyan külterületi ingatlanrészeket, melyeket rendben tart, de ezek nem
kulcskérdésűek és nagyságuk nem jelentős. Viszont az előterjesztésben szereplő két
ingatlan a község központjában van. Ezért ezeket javasolja majd belterületbe vonni
és közterületként hasznosítani.
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
31/2013. (III.28.) határozata
külterületi ingatlanok elbirtoklására vonatkozó döntés meghozataláról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Külterületi ingatlanok
elbirtoklására vonatkozó döntés meghozatala tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a
következő döntést hozta:
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az Eplény 082 hrsz-ú, 773 m2 térmértékű,
szántó megnevezésű és az Eplény 085 hrsz-ú, 403 m2 térmértékű, szántó
megnevezésű ingatlanokat, – amelyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatok
szerint, Rákosi Bálintné (szül.: Kovács Borbála 1898-ban; anyja neve: Farkas Judit;
lakcíme: 8413 Eplény, Veszprémi utca 63.) tulajdonát képezik – 15 évet
meghaladóan, megszakítás nélkül, jóhiszeműen a sajátjaként használja, tartja karban,
a birtoklást véglegesnek tekinti és a jövőben is viseli az azokkal járó terheket.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elbirtoklási eljárást
megindítsa, a tulajdonjog elbirtoklással történő megszerzéséhez szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: folyamatos
9. Beszámoló a Zirc-Eplény Körjegyzői Hivatal 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy az előadó Sümegi Attila jegyző úr lenne. Jegyző úr jelezte neki, hogy
egyéb irányú elfoglaltsága miatt elnézést kér, de nem tud jelen lenni. Amennyiben
kérdés lenne, akkor ő utólagosan válaszol rá.
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy a beszámolóról
szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a beszámolót tudomásul vette.
10. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Tóth András főszervező a Veszprémi
Kerékpáros Egyesület nevében kereste meg azzal, hogy 2013. június 1-2-án olimpiai
cross versenyt szeretnének rendezni az eplényi Bringaarénában. Felkérték

fővédnöknek, melyet tisztelettel elfogadott. Valamint apróbb ajándéktárgyakkal való
támogatását kérik majd a rendezvénynek.
Elmondta, hogy a Nordica Siaréna Kft. tartozásával kapcsolatban március 17-én a
többségi tulajdonos egyeztetést kezdeményezett. Akkor úgy váltak el, hogy rendezik
a kintlévőségüket, de a mai napig semmi nem érkezett. Érdemi előrelépés nem
történt. A helyzet rendezése érdekében további egyeztetést kezdeményez.
A Képviselő-testület több napirendet nem tárgyalt, így Fiskál János polgármester az
ülést 18,00 órakor bezárta.
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