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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/57 - 3/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

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

 

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. Fiskál 
József képviselő előre jelezte, hogy késni fog. 
 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
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 
16/2014. (2014. II.26.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2013. (XII. 19.) határozat 
4. pontja, a 121/2013. (XII. 19.) határozat 5. pontja, a 2/2014. (I. 15.), a 4/2014. (I. 
15.), a 13/2014. (I. 30.) és a 15/2014. (II. 18.) számú képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-
testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2014. (II. 26.) határozata 

 
a 2014. február 26-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 
 

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 9/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
szóló 18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása  

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3. Helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, 

egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló rendelet 
megalkotása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi 

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

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

5. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete és 
döntés az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
6.  
A) Eplény község helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 

önkormányzati rendeletének és szabályozási tervének részleges 
módosítása 

B) Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelet és szabályozási terv módosításának 
kezdeményezése 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
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7. Helyi Választási Bizottság póttagjának a megválasztása és eskütétele 
 Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 
8. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

9. Hozzájárulás a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 
díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
10.  A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

11. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2013/14. tanév I. félévi tájékoztatója 

 Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató 
 

12. Egyebek 
 

 
Fiskál József képviselő 17:43 órakor megérkezett. 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 9/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Majer Ferenc képviselő: 
 
Kifogásolja a díjfizetés szüneteltetésével kapcsolatban, hogy a rendelet szerint, egy 
hónap eltelik mire közüzemi számlával igazolni tudja az ügyfél, hogy nem él az 
ingatlanban, majd egy újabb hónap telik el, mire érvénybe lép a szüneteltetés. Tehát 
két hónapig fizeti az ügyfél a hulladékszállítás díját, miközben szolgáltatás nem 
történik. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Válaszában elmondja, egyrészt a megállapított díj, nemcsak havi szolgáltatást 
tartalmaz, hanem pld. az éves lomtalanítási díjat is. Másrészt csak így megoldható, 
hogy ne történjenek ezen a téren visszaélések. Abban az esetben, ha a lakóingatlanon 
megszűnik a bejelentett lakcíme mindenkinek, pl. elhalálozás miatt, akkor a díjfizetési 
kötelezettség azonnal megszüntethető. Ilyen esetekben, polgármesterként jelezni 
szoktam a szolgáltató felé a lakás megüresedését. 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete 

 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. 
§ (1) bekezdése tekintetében a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § 
(5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,   
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
véleménye alapján a következőket rendeli el: 
 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató 
megnevezése 

 
1. § (1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési 

hulladékok begyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására: 
a) vegyes hulladék, 
b) lom hulladék, 
c) zöldhulladék, 
d) a közterületre kihelyezett karácsonyfa, 
e) a rendeletben meghatározott veszélyes hulladék, 
f) a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék.          

 (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési 
hulladékok kezelésére: 
a) vegyes hulladék, 
b) lom hulladék. 
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2. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak (továbbiakban közszolgáltató) a közbeszerzési törvény 
szerinti kizárólagosságot biztosít.  

  (2)  A közszolgáltató végzi: 
a) települési hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelésre történő 

átadását, 
b) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó 

veszprémi hulladékgyűjtő szigetek és válogatócsarnok üzemeltetését, 
c) hulladékudvar és hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését. 

 (3) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: ÉBH Kft.) végzi az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ 
üzemeltetését. 

 (4) A közszolgáltató Eplény község közigazgatási területén biztosítja a 
közszolgáltatást. 

 
2. A vegyes hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása 

 
3. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, jogi 

személy a települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt szabványos 
gyűjtőedényben (emblémázott gyűjtőzsákban) köteles összegyűjteni és a 
megadott szállítási napon a Közszolgáltatónak elszállításra átadni. 

  (2)   Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül: 
a) a családi házaknál, illetve 6 lakásosnál nem nagyobb társasházaknál 

60, 80, 120, 240 literes gyűjtőedény, 
b) az a) pontban meghatározottnál nagyobb társasházaknál 360, 660, 

770, 1100 literes gyűjtőedény, 
c) a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére 

– díj fizetése mellett – a Közszolgáltató által biztosított, 
emblémázott, 60, 80, 110 literes gyűjtőzsák, 

d) a  nem természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok esetében 
60, 80, 120, 240, 360 literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes 
gyűjtőedény, 

e) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében, a 
közszolgáltató és az ingatlanhasználó megállapodása alapján.  

  (3)  A rendelet hatálybalépésekor használatban lévő 50, 70, 110 literes 
gyűjtőedényekben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig 
lehet. 

  (4) Az épületben található lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló rendeletetési 
egységenként, a heti ürítés gyakoriságának figyelembevételével, a 
tulajdonos olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles 
igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok 
között keletkező hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor 
elhelyezhető legyen. A tulajdonos a rendszeresített legkisebb, 60 liter 
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űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, 
illetve nem igényelhet.  

  (4)  A tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező 
hulladék mennyiségével, de lakásonként minimum 60 liter 
tárolókapacitás rendelkezésre álljon. A Közszolgáltató az általa 
matricázott edényből szállítja el a hulladékot. Gyűjtőedény cseréje esetén 
a matricázásról a Közszolgáltató a tulajdonos bejelentése alapján 
gondoskodik. 

  (5)  Ha a tulajdonos az ingatlanán keletkező hulladék előírásoknak megfelelő 
gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához – egymást követően legalább 
5 ürítés során – a rendszeresített, szükséges űrtartalmú, illetve 
darabszámú gyűjtőedénnyel nem vagy nem megfelelő mértékben, illetve 
mennyiségben rendelkezik, köteles a nagyobb űrtartalmú, illetve több 
gyűjtőedény iránti igényét a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés 
alapján a Közszolgáltató köteles a megjelölt időpontra vagy időtartamra a 
hulladék megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb 
űrtartalmú vagy további gyűjtőtartályt a tulajdonos rendelkezésére 
bocsátani bérleti díj vagy egyösszegű térítési díj ellenében. 

  (6)  Az ingatlanra kihelyezett, illetve használt gyűjtőedények űrtartalma, 
illetőleg darabszáma – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – 
akkor csökkenthető, ha az ingatlanon egymást követően legalább 5 ürítés 
során kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek az 
elhelyezésére a korábban kihelyezett, illetve használt űrtartalmú, illetőleg 
darabszámú edényzet megfelelő. A csökkentett űrtartalmú, illetőleg 
darabszámú edényzetnek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett 
hulladék előírásszerű gyűjtésére és elszállítására való átadására.  

 
4. § (1)  A Közszolgáltató által a tulajdonosnak bérleti formában rendelkezésére 

bocsátott gyűjtőedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló szerződésben kell rögzíteni. A bérleti formában 
rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény – rendeltetésszerű használat során 
szükségessé váló – javítása, illetve cseréje a Közszolgáltató feladata. 

  (2)  Ha a tulajdonos a Közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező 
hulladék mennyiségnek megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be és 
ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék 
mennyisége meghaladja a tulajdonos rendelkezésére álló gyűjtőedény 
űrtartalmát, a Közszolgáltató – a tulajdonos meghallgatása és írásbeli 
értesítése után – jogosult az ingatlanra további gyűjtőedényt kihelyezni, 
az alkalmazott edényzetnél eggyel nagyobb méretű edényzetre lecserélni 
az eredeti edényt, vagy megemelni az ürítés gyakoriságát. 

  (3)  A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem 
gyűjthető. 

 
5. § (1) Szabványosított, zárt hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett települési 

szilárd hulladék elszállításra való átadása, a megjelölt szállítási napon, az 
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ingatlan bejáratától legfeljebb 10 méter távolságra, közterületen történik. 
A települési szilárd hulladékot úgy kell a Közszolgáltató részére (átadni) 
kihelyezni, hogy az a Közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a 
közterület forgalmát ne zavarja. 

  (2)  Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen 
nem tárolható, kivéve, ha az edényzet elhelyezése csak közterületen 
lehetséges. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa, 
bérlője az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni. 

  (3) Ha a gyűjtőedény tárolása csak közterületen lehetséges, akkor a 
gyűjtőedényt 2015. január 1-től közterület használatára vonatkozó 
hatósági engedély, vagy hatósági szerződés alapján létesített zárható 
konténertárolóban lehet elhelyezni. A hatósági engedélyben vagy 
hatósági  szerződésben rendelkezni kell a zárt konténertároló 
méretéről és egységes külső megjelenéséről. 

  (4) A zárt konténertároló kinyitásáról az ingatlanhasználónak az ürítés 
napján a szállítást megelőzően gondoskodnia kell. 

  (5) A zárt konténertároló fenntartása, tisztántartása, fertőtlenítése, rágcsáló- 
és rovarirtása, karbantartása az ingatlanhasználó feladata. 

  (6)  A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű 
hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor 
lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.   

  (7)  Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő, illetve nem emblémázott 
műanyag zsák használata tilos. A zárt edényzet rendszeres tisztán 
tartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, szükséges 
cseréjéről az edényzet tulajdonosa köteles gondoskodni.  

  (8) A Közszolgáltató felel az edényzet állagában keletkezett olyan kárért, 
amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy 
szakszerűtlen ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói felelősség a 
természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.  

   A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény gyártásától számított 5 éven 
túl – tekintettel a gyűjtőedény természetes elhasználódására – a 
gyűjtőedény állagában bekövetkezett kárra nem terjed ki. 

 
6. § (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett 

gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás 
igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét 
felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat 
gondoskodik a kötelezett költségére.  

  (2) A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által 
előidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.  

 
7. § (1) A közszolgáltató a vegyes hulladék rendszeres begyűjtését a rendelet 1. 

mellékletében meghatározott járatnapokon végzi. A közszolgáltató az 
ingatlanra irányadó járatnapokat az ügyfélszolgálatán és weblapján is 
közzéteszi. 
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  (2) A közszolgáltató a rendszeres hulladékbegyűjtést úgy szervezi meg, hogy 
 amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen bármely 
okból (pl. rendkívüli időjárási események) azt elvégezni nem tudja, az 
elmaradt közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó következő szombaton 
vagy következő járatnapon pótolja. A pótlás időpontját a közszolgáltató 
weboldalán közzéteszi. 

  (3)  A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott 
esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.  

  (4) A közszolgáltató a rendelet 1. mellékletében meghatározott 
hulladékszállítást ünnep- és munkaszüneti napokon is elvégzi. A 
hulladékszállítás minden év január 1-jén szünetel, amit a Közszolgáltató 
– az érintettek tájékoztatása után – a weblapján közzétett  időpontban 
pótol.     

  (5) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a 
települési vegyes hulladék elszállítását, ha: 
a) az nem a rendszeresített szabványos gyűjtőtartályban, vagy 

emblémázott műanyag zsákban kerül átadásra,  
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, 

amely nem minősül települési szilárd hulladéknak, és 
c) sérült vagy balesetveszélyes gyűjtő edényzet esetén. 

 
3. Házhoz menő hulladékgyűjtés 

 
8. § (1) A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére évente 

egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, a következő házhoz menő 
szolgáltatásokat biztosítja: 

a) március 1-től október 31-ig terjedő időszakban lom 
hulladékgyűjtést,  

b) az őszi időszakban zöldhulladék gyűjtést, 
c) a rendelet 2. mellékletében meghatározott veszélyes, és különleges 

kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó gyűjtést. 
  (2)  Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a közszolgáltató a gyűjtéssel 

kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálatán és weblapján is 
közzéteszi. 
 

9. § (1)  A 8. § (1) bekezdésében meghatározott évi egyszeri házhoz menő 
hulladékgyűjtésen kívüli időpontban a közszolgáltató a természetes 
személy ingatlanhasználó részére, külön díj fizetése ellenében, házhoz 
menő hulladékgyűjtést biztosít.  

  (2) Közszolgáltató a gyűjtéssel kapcsolatos információkat ügyfélszolgálatán 
és weblapján közzéteszi. 
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4. Karácsonyt követő fenyőfagyűjtés 
 
10. §  A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére 

karácsonyt követően legkésőbb március 15-éig fenyőfagyűjtést biztosít. A 
fenyőfát idegen anyagtól, díszítő elemektől mentesen közterületen kell 
elhelyezni. Az elszállításról a közszolgáltató térítésmentesen 
gondoskodik. 
 

5. A hulladékgyűjtő szigetek használata és üzemeltetése, hulladékgyűjtő 
udvar használata és üzemeltetése 

 
11. § (1) A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények 

telítődésének megfelelő gyakorisággal szállítja el.  
  (2) A hulladékgyűjtő szigetek helyszíneiről, üzemeltetésével, használatával 

kapcsolatos információkról a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és 
weblapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat. 

  (3) A hulladékgyűjtő szigetek karbantartásáról, javításáról és tisztántartásáról 
közszolgáltató gondoskodik. 

12. § (1) A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvarban átadható 
hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
A hulladékudvar címét, a nyitvatartási időt, egyéb információkat a 
közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi. 

  (2) A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart díjmentesen az a 
természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki 
személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, ha az 
ingatlanhasználónak, társasház, vagy lakásszövetkezet esetén a 
társasháznak, lakásszövetkezetnek közszolgáltatási díjfizetési-, azzal 
kapcsolatos járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs. 

  (3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató 
az általa üzemeltett hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében 
veszi át. 

 
6. Hulladékgyűjtő telephely használata és üzemeltetése 

 
13. § (1) A közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő telephelyen átadható 

hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
A hulladékgyűjtő telephely címét, a nyitvatartási időt, egyéb 
információkat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi. 

   (2)  A természetes személy ingatlanhasználó a lomhulladékot díj fizetése 
ellenében saját maga is elszállíthatja hulladékgyűjtő telephelyre. Évente 
egy alkalommal a lom hulladék 1 m3 mennyiségig történő átadásának díját 
a közszolgáltatás díja tartalmazza. 

  (3)  A természetes személy ingatlanhasználó a zöldhulladékot díj fizetése 
ellenében saját maga is elszállíthatja hulladékgyűjtő telephelyre. Az őszi 
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időszakban meghirdetett házhoz menő zöldhulladék gyűjtés időtartama 
alatt történő átadás díját a közszolgáltatás díja tartalmazza. 

 
7. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok 

  
14. § (1) Abban az esetben, ha gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye 

természetes személy ingatlanhasználó által használt ingatlanon van, 
feltéve, ha a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a három főt, a 
háztartási hulladékhoz hasonló hulladék begyűjtésére a gazdálkodó 
szervezetnek a közszolgáltatást nem kell igénybe vennie a közszolgáltató 
felé benyújtott nyilatkozata alapján. A nyilatkozat iratmintáját a 
közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi. 

  (2) A gazdálkodó szervezet, a jogszabályi rendelkezés figyelembevételével, a 
közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart és hulladékgyűjtő 
telephelyet, az elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladékának elhelyezésére, díj fizetése ellenében, igénybe veheti. 

 
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje, fizetési 

kedvezmények 
 

15. § (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató 
havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a 
közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a 
közszolgáltatást igénybe vevő. 

  (2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az 
ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a 
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, 
illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást 
igazolja. 

  (3) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás 
nem a hónap első napján történik, az új ingatlanhasználó részére a 
közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a változást követő hónapra 
számlázza ki első alkalommal. 

    
16. §  A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem 

tartozó, de a közszolgáltató által begyűjthető hulladékok begyűjtésére, 
elszállítására és kezelésére vagy kezelésre történő átadására az 
ingatlanhasználó és közszolgáltató eseti, vagy határozott, illetve 
határozatlan időre vonatkozó szerződést létesíthet. 
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9. A közszolgáltatás igénybevétele, a szerződés egyes tartalmi elemei  
 

17. § (1)  A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással 
kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a 
szolgáltatás igénybevételével jön létre.   

  (2) Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szerződés 
megkötésével jön létre a jogviszony. 

 
18. § (1)  Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan 

tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jelenti be a közszolgáltatónak:  
a) az ingatlan birtokosának változása esetén, az új ingatlanbirtokossal 

együttesen megtett jognyilatkozatban, 
b) a tulajdonos, vagy vagyonkezelő változása esetén az új tulajdonossal, 

vagyonkezelővel együttesen megtett jognyilatkozatban, 
c) vagyonkezelői jog megszűnése esetén a tulajdonossal együttesen 

megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést megelőző 15 napon 
belül. 

  (2) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az 
önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan 
tulajdonosát kell tekinteni. 

 
19. §  Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás 

kezdete nem a hónap első napja, az első számlázási időszakig, díj fizetése 
mellett, a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60, 80, 110 literes 
gyűjtőzsákkal kell igénybe venni a közszolgáltatást az ingatlanra 
vonatkozó járatnapok szerint. 
 

10.   A személyes adatok, és lakcímadatok kezelése 
 

20. § (1)  A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók természetes 
személyazonosító és lakcímadatait kezeli a díjhátralék behajtása 
érdekében. 

  (2) A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén 
az (1) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalnak adhatók át. 

  (3) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor nincs 
díjtartozása az (1) bekezdés szerinti adatokat a nyilvántartásból törölni 
kell. 

  (4) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor 
díjtartozása van az (1) bekezdésben meghatározott adatokat akkor kell 
törölni a nyilvántartásból, amikor az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint a díjtartozás behajtására már nincs lehetőség 
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11. Közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetésére vonatkozó 
szabályok 

 
21. § (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, 

amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos, vagy 
vagyonkezelő kérelme; társasház esetén a közös képviselő, 
lakásszövetkezet esetén a képviselő nyilatkozata, valamint az 
ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme alapján a közszolgáltatás 
és az ürítési díj fizetése szünetel. 

  (2) A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, 
ha a kérelmezőnek közszolgáltatási díj hátraléka, és azzal összefüggő 
egyéb tartozása nincs. 

  (3) A szünetelésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell: 
a) legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó – 

közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, 
fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy 

b) számlaegyenleget, amely a gáz-, víz- vagy áramfogyasztást érintően 
bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.  

  (4) Olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az 
ingatlanhasználó legalább 60 napig – de előre meghatározható ideig – 
megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó 
kérelme alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel. 

  (5) A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha 
nem kérik annak meghosszabbítását. A szünetelés meghosszabbítását az 
ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a 
közszolgáltatótól. 

  (6) A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.  
  (7) Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben 

meghatározott feltételek hiányában került sor, a közszolgáltató jogosult – 
a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg – az ürítési díjat 
pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni. 
  

12.  Záró rendelkezések 
 

22. § (1) Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba. 
  (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti a települési 

szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. 
(V. 27.) önkormányzati rendelet. 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 
18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Fiskál János polgármester 
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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 megalkotta a következő rendeletet:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
szóló 18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,  
a 6. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli 
el: 
 
1. §  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013. 
(XII. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a következő 
11/A-C. §-sal egészül ki: 
„11/A. § (1) Az  Önkormányzat a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
megfizetéséhez támogatást nyújt a nyugdíjas személynek feltéve, hogy 
megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek. 
(2)  A támogatást egy naptári évre kell megállapítani. A kérelmeket minden 
évben január 31-ig kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
(3)  A nyugdíjas személy részére a következő esetekben kell a támogatást 
megállapítani: 
a)  65. életévét betöltötte, vagy  
b) egyedül élő nyugdíjas, és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének kétszeresét, vagy  
c) a háztartásban csak nyugdíjas személyek élnek, és egy főre jutó 
jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
másfélszeresét, vagy 
d) a b)–c) pontban meghatározott esetekben húsz év alatti, nappali 
tagozaton köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben tanuló személy 
eltartásáról gondoskodik, akivel életvitelszerűen egy háztartásban él, 
ideértve azt az esetet is, ha a tanuló szorgalmi időszakban a háztartáson 
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kívül tartózkodik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.  
 
11/B. § (1) A támogatás alapja a 60 l-es gyűjtőedényért fizetendő 
közszolgáltatási díj. 
(2) A támogatás összege megegyezik az (1) bekezdésben megállapított díj 50 
%-ával: 
a) egyedül élő, 65. életévét betöltött személy esetében, 
b) egyedül élő személy esetében, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, 
c) az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, ha az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
másfélszeresét, 
d) az 1. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, ha az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
kétszeresét. 
(3)   A támogatás összege megegyezik az (1) bekezdésben megállapított díj 
100%-ával: 
a) egyedül élő, 75. életévét betöltött személy esetében, 
b) egyedül élő személy esetében, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, 
c) az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, ha az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, 
d) az 1. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, ha az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
másfélszeresét. 
(4)   Nyugdíjas háztartás esetében: 
a) ha az együtt élő személyek január 1-jén valamennyien betöltötték  65. 
életévüket, de 75. életévüket még nem, a támogatás összege megegyezik az 
(1) bekezdésben megállapított díj 50 %-ával, 
b) ha az együtt élő személyek január 1-jén valamennyien betöltötték 75. 
életévüket, a támogatás összege megegyezik az (1) bekezdésben 
megállapított díj 100 %-ával. 
 
11/C. §  A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következőket: 
a) egyedül élő kérelmező, vagy nyugdíjas háztartás esetében a nyugdíjról 
szóló igazolást,  
b) nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről, 
c) az 1. § (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben igazolást a tanulói, 
hallgatói jogviszony fennállásáról, és nyilatkozatot arról, hogy a 20 év alatti 
személy eltartásáról a háztartásban gondoskodnak.” 

 
2. §   Az Ör a következő 11/D. §-sal egészül ki: 
   „11/D. § A képviselő-testület a támogatási kérelem elbírálásával 

kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.„ 
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3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését 
követő második napon hatályát veszti. 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3. Helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak 
nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló rendelet megalkotása 
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 
6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, 

egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról  
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,  
a 7. § (2) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 10. § (2), (7) bekezdése tekintetében 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § (1) E rendelet alkalmazásában az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 
szerinti, alapítvány, egyesület, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvény alapján, Magyarországon nyilvántartásba vett 
egyház minősül civil szervezetnek (továbbiakban együtt: civil szervezet). 

 (2) Támogatásnak kell tekinteni, az Önkormányzat részéről, a támogatási 
szerződésben meghatározott feltételek szerint, az ellenérték nélkül nyújtott 
pénzbeli juttatást. 

 (3) E rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat kötelező feladatát 
feladatellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési 
megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek és a közösségi célú 
közalapítványok feladatellátására. 
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2. A támogatás feltételei 

  
2. § (1) E rendelet alkalmazása során támogatható az a bíróság által nyilvántartásba 

vett civil szervezet, amely az önkormányzat területén székhellyel 
rendelkezik, az önkormányzat területén folytat rendszeres tevékenységet, és 
helyi szervezete az önkormányzat területén működik, feltéve, hogy az 
alapító, illetve létesítő okiratának megfelelő tevékenységet folytat. Az 
Önkormányzat területén kívüli székhellyel rendelkező civil szervezetek csak 
nemzeti vagy humanitárius érdekből támogathatók.   

 (2) Az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg támogatja az 
Önkormányzat területén működő – az Önkormányzat céljait elősegítő – 
civil szervezetek működését, programjait. Az önkormányzati támogatás 
nyújtható pályázati eljárás alapján, vagy pályázati eljárás nélkül kérelemre, a 
civil szervezetek részére. 

 
3. §  A civil szervezet tevékenysége alapján akkor részesíthető támogatásban, ha 

azt olyan, pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja 
fordítani, amely a község lakosságának érdekeit szolgálja.  
 

4. § (1) A támogatott tevékenységi körök különösen:  
a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő civil szervezetek 

megalakulásának segítése, hozzájárulás a működésükhöz;  
b) közösségi összetartozást erősítő rendezvények, kirándulások szervezése 

más civil szervezetekkel együttműködve;  
c) az új nemzedékek jövőjéért  

ca) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, 
terjesztése, 

cb) gyermekek üdültetése, táboroztatása, 
cc) nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre 

nevelés érdekében programok szervezése; 
d) nemzetközi együttműködés támogatása;  
e) mobilitás és alkalmazkodás 

ea) közbizalom erősítése, 
eb) közélet tisztaságának védelme, erősítése, 
ec) ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek 

javítása, bővítése, 
ed) közrend- és vagyonvédelem erősítése, az önkormányzattal és más 

közösségekkel együttműködve; 
f) közösségi környezet 

fa) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása 
fb) természeti és épített környezet védelme, megóvása; 
fc) természeti és épített környezeti értékek propagálása az 

önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve; 
g) társadalmi felelősségvállalás, 
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ga) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő 
programok, 

gb) érdekképviselet és érdekvédelem, 
gc) a házasságra történő felkészítés, a házasság intézményének és a 

családi életre nevelésének elősegítése; 
h) önkéntesség, 

ha) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása, 
hb) önkéntes tevékenységek fejlesztése és az önkéntesek számának 

növelése, 
hc) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes 

tevékenység előmozdítása. 
i) civil szervezet által benyújtandó pályázat önerejének biztosítása, 

valamint az elnyert támogatás igénybevételének elősegítése.  
 

5. § (1) Pályázat vagy kérelem alapján a civil szervezetek éves működési kiadásaik 
finanszírozásához támogatásban részesíthetők. 

 (2) Működési kiadásnak minősül különösen: 
a) a székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 

költségek (pl. ingatlan bérleti és fenntartási díjak, irodaszerek, 
takarítószerek) 

b) irodatechnikai berendezések és távközlési eszközök (pl. számítógép, 
telefon, faxkészülék) a civil szervezet működéséhez szükséges egyéb 
eszközök (pl. videó, digitális kamera, projektor, DVD lejátszó) és 
tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása 

c) kommunikációs költségek (pl. telefon, internet) honlap szerkesztése és 
fenntartása, folyóiratok, kiadványok beszerzése 

d) a civil szervezet közgyűlésének, kuratóriumának, vezető és ellenőrző 
szerveinek üléseivel kapcsolatos kiadások (pl. terembér, műszaki 
infrastruktúra, útiköltség, szállás- és étkezési költség) 

e) a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési 
tevékenységgel kapcsolatos költségek, kivéve a munkabért és közterheit, 
valamint megbízási díjakat 

f) a tagság, önkéntesek, partnerek, munkatársak, segítők, vezetők, 
alkalmazottak kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége, 
szállásdíja 

g) tagsági és partnerkiadványok (pl. hírlevél, tagkártya) előállítási költsége 
h) közjegyzői és egyéb eljárási díjak, bankköltség 
i) hazai és nemzetközi szövetségi tagsági díjak 
j) a civil szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó 

általános tájékoztatási és marketing költségek 
k) a civil szervezet munkatársait, önkénteseit, tagjait, vezetőit érintő – a 

létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenység eredményesebb 
folytatásához szükséges – képzés költsége, ehhez kapcsolódó útiköltség, 
szállásdíj 

l) önkéntesek fogadásának és foglalkoztatásának költségei. 
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 (3) Működési kiadásnak csak az a költség, ráfordítás tekinthető, amely a civil 
szervezet létesítő okiratában meghatározott célok megvalósítását 
közvetlenül szolgálja. 

 (4) Nem nyújtható támogatás, a civil szervezetnek, ha azt üzleti, gazdasági 
tevékenységre kívánja felhasználni. 

 
6. § (1)  Kérelem alapján a civil szervezetek más Támogató Szervezethez benyújtott 

pályázataik önrészének finanszírozásához, továbbá az utófinanszírozott 
támogatás megelőlegezéséhez támogatásban részesíthetők. 

 (2) Az utófinanszírozott pályázati támogatás megelőlegezésére nyújtott 
önkormányzati támogatás kizárólag visszatérítendő formában adható. 

 (3) A civil szervezet által megvalósítandó tevékenység vagy program pályázati 
önrészét az Önkormányzat csak akkor utalja át a civil szervezetnek, ha a 
szervezet a program megvalósításához szükséges támogatás elnyerését a 
támogatási határozat vagy szerződés bemutatásával igazolja. 

 
3. A támogatás forrása 

 
7. § (1) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a civil 

szervezetek részére nyújtható pénzügyi támogatás keretösszegét. 
 (2) A Képviselő-testület az éves költségvetésben – az e rendelet feltételeinek 

megfelelően működő, előzetesen támogatási kérelmet benyújtott civil 
szervezetek esetében – a már nevesített támogatások folyósítására 
vonatkozó támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos hatáskörét a 
polgármesterre átruházza. 

 
4. A pályázat vagy kérelem benyújtásának szabályai 

 
8. § (1) Pénzügyi támogatást, pályázat vagy kérelem útján, a rendelet szabályai 

alapján lehet igényelni. Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor, 
amennyiben a költségvetés Civil Alapot határoz meg. 

 (2) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének hatálybalépését követően 
kerül sor a pályázat kiírására, amelyben részletesen meghatározásra 
kerülnek a pályázati feltételek. A Képviselő-testület a pályázat kiírásával 
kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre. 

 (3)  A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
a)  a pályázat kiírójának megnevezését, 
b)  a pályázat célját, 
c)  a pályázat benyújtására jogosultak körét, 
d)  a pályázat tartalmi elemeit, 
e)  a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését, 
f)  a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját, 
g)  a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, 
h)  a hiánypótlás lehetőségét, határidejét, 
i)  a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét, 
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j)  az eredményről történő értesítés módját, határidejét, 
k)  a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat, 
l)  a támogatás igénybevételének módját, feltételeit, 
m) az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját, határidejét, 
n)  az ellenőrzés módját. 

 (4)  A pályázatot a helyben szokásos – az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 
– módon kell meghirdetni. 

 (5)   A pályázati eljárás során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is 
kérhet támogatást. 

 (6)   Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell 
benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre. 

 (7)  Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen 
esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért 
felelős szervezetet. 

 (8)  A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani.  
 (9) A pályázatot vagy a kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező pályázati 

adatlapon kell benyújtani, amelyhez az ott felsorolt mellékleteket is 
csatolni kell. 

 (10)  Amennyiben a pályázó a pályázatot vagy kérelmet hiányosan nyújtja be, a 
polgármester egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a 
felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett 
pótolni kell, a mulasztás a pályázat vagy kérelem elutasításával jár. 

 
5. Döntés a pályázatról vagy kérelemről 

 
9. § (1)  A Képviselő-testület a pályázatokról vagy kérelmekről, a pályázat esetében 

a benyújtására megállapított határidőt követően, míg a kérelem esetében a 
benyújtást követően, a soron következő képviselő-testületi ülésen dönt. 
Ez utóbbi esetben, legkorábban a tárgyévi éves költségvetés elfogadásakor 
dönt. 

 (2)  Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, amely  
a) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt 

el,  
b) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a 

támogatási céltól eltérően használta fel. 
 

6. A támogatás felhasználása és elszámolása 
 
10. §  (1)  Az Önkormányzat a támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását 

követően a szerződésben meghatározott ütemben és feltételekkel fizeti ki 
a civil szervezet számára, elsősorban a pénzintézeti számlájára való 
átutalással. 

 (2)  A támogatás csak e rendelet alapján megkötött támogatási szerződésben 
meghatározott célra használható fel. A támogatás felhasználásának 
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ellenőrzésével, alapítvány kivételével a visszafizetési kötelezettség 
elrendelésével kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a 
polgármesterre ruházza át. Amennyiben a polgármester az ellenőrzés 
során a céltól eltérő felhasználást tapasztal, visszafizetési kötelezettséget ír 
elő, alapítvány esetében pedig ennek elrendelését indítványozza a 
Képviselő-testületnek. 

 (3)  A támogatási szerződésben az Önkormányzat által támogatott civil 
szervezet számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott 
pénzbeli támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. 

 (4)  A számadási kötelezettséget és a számadás benyújtásának módját a 
támogatási szerződésben kell kikötni, valamint egyértelműen meg kell 
határozni a céljellegű juttatás felhasználásának határidejét. 

 (5)  Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott 
döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a 
támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a 
Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell 
számítani. 

 (6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás kedvezményezettjének nevére, 
a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program 
megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján 
kell közzétenni, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül. 

 (7)  A polgármester átruházott hatáskörben a támogatás felhasználására 
meghatározott határidőt kérelemre, indokolt esetben, egy alkalommal 
meghosszabbíthatja.  

 (8)  A számadáshoz a számadásra kötelezettnek – a 2. melléklet szerinti 
elszámolási lappal együtt – csatolni kell a számadásban feltüntetett adatok 
valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy 
egyéb bizonylatok hitelesített másolatát). A számadásra kötelezettnek a 
minimum bruttó 100 000,- Ft végösszegű számlákat záradékolnia kell a 
következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni a következő 
záradékot: „A számlán szereplő tétel/ek (vagy ebből …- Ft összeg) csak 
Eplény Községi Önkormányzat felé elszámolva a … számú támogatási 
szerződésre”. 

 (9)  A Támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, 
 amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak 
részben valósítható meg.  

 
11. §  (1) Amennyiben a benyújtott számadás nem támasztja alá, hogy a támogatott 

a részére adott pénzbeli juttatást a támogatási szerződésben meghatározott 
célokra és módon használta fel, a számadás benyújtásától számított 15 
napon belül a támogatottat fel kell hívni a számadás kiegészítésére. 

 (2) Amennyiben a számadásra kötelezett számadási kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget, a számadási határidő leteltétől számított 8 
napon belül fel kell hívni figyelmét arra, hogy kötelezettségét 
elmulasztotta. 
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12. § (1)  Amennyiben a támogatott az elmulasztott számadást, vagy hiányos 

számadásának kiegészítését a hiánypótlásra történt felhívás kézhezvételétől 
számított 8 napon belül nem nyújtja be az Önkormányzatnak: 
a)  a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás teljes 

összegét, 
b) a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás 

esetén a támogatás számadással alá nem támasztott hányadát köteles 
visszafizetni az Önkormányzatnak. 

 (2)  A támogatási szerződésben a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a 
céltól történő felhasználás esetére vonatkozóan a visszafizetési 
kötelezettséget ki kell kötni. 

 (3)  Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlásra 
felhívás ellenére nem tesz eleget, a támogatási szerződése lejárta napjától 
számított 3 évig, a rendelet alapján, önkormányzati támogatásban nem 
részesülhet. 

 (4)  A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén 
a támogatott: 
a)  amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a 

szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig 
b)  amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de 

kétharmadát meg nem haladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő 
célra fordította, 2 évig  

c)  amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a szerződésben 
kikötöttől eltérő célra fordította 1 évig, a rendelet alapján, nem 
részesülhet önkormányzati támogatásban. 

 (5)  A (4) bekezdés szerinti három, kettő vagy egy éves időtartamot a 
támogatási szerződés lejárta napjától kell számítani.  
 

6. Záró rendelkezések 
 
13. §   Ez a rendelet 2014. március 1-jén napján lép hatályba.  
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésről 
szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének a 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:  
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

 
a 2013. évi költségvetésről szóló  

3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,  
 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. 

(II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

  „2. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 68 712 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási bevételét 0 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 7 192 E Ft-ban 

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

költségvetésének 
d) költségvetési kiadását 75 904 E Ft-ban, 
e) működési finanszírozási kiadásait 0 E Ft-ban, 
f) felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 E Ft-ban 

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

forrásonként a rendelet 4.a. melléklete tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat által 2013. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, 
önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó 
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelet 2. 
melléklete tartalmazza. 

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

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

(5) Az Önkormányzat 2013. évben tervezett beruházásaival, felújításaival 
kapcsolatos kiadások előirányzatait beruházási, felújítási célonként a 
rendelet 6. melléklete tartalmazza. 
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3. §  Az Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek 

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

 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, és a kihirdetését 

követő 2. napon hatályát veszti.   
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete és döntés 
az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről 
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-testülete 
18/2014. (II. 26.) határozata 

 
az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Önkormányzat likvid hitelfelvételéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, működési célra 
maximum 2500 E Ft összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2014. március 
1. – 2014. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje 
szükség szerint 2014. december 20-ig meghosszabbítható. 

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 Nyrt-re 
engedményezi a települési Önkormányzat általános működési és ágazati 
feladatainak támogatását, továbbá az átengedett gépjárműadóból a mindenkori 
vonatkozó jogszabályok alapján az önkormányzatot megillető bevételeit és helyi 
adókból származó bevételeket. 

4. Eplény Községi Önkormányzat inkasszó jogot biztosít a költségvetési 
számlájára az OTP Nyrt. részére. 

5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a 
kapcsolódó inkasszós felhatalmazás aláírására. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2014. március 1. 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

 
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-testülete 
19/2014. (II. 26.) határozata 

 
az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az Önkormányzat 
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi 
önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig 
határozatban kell megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét. 

Eplény Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre szóló 
költségvetési kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő kötelezettségeit a határozati javaslat 1. mellékletében foglaltak 
alapján fogadja el. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2014. március 1. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

 
 
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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A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül megalkotta a következő rendeletet:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2014. (II. 26.) rendelete 

 

a  2014. évi költségvetésről  

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke 

 
1. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 109 307 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási bevételét 0 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 17 340 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (2) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 
a) költségvetési kiadását  105 450 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási kiadásait 0 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait 21 978 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (3) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 
a) költségvetési többletét 3 857 E Ft-ban, 
b) ebből, működési hiány  6 692 E Ft-ban, 
c) ebből, felhalmozási többlet 10 549 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (4) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 
(felhalmozási hiányát) 17 340 E Ft-ban állapítja meg. 

 (5)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése hiányának 
fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen 
rendelet 3. §-ában rögzítettek szerint biztosítja. 

 
2. §  Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek, és a saját 

bevétellel nem fedezett kiadásokhoz igénybevett forrás előirányzatoknak 
címek, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet és a 3-7. mellékletek 
tartalmazzák.  
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2. Az Önkormányzat bevételei 
 
3. § (1)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi 

előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, illetve az 1. 
címen belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet 
tartalmazza. 

 (2) Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz 
kapcsolódó, a 2014. évi központi költségvetésből juttatott, állami 
támogatások jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 

 (3) A 2. § (4) bekezdésben megállapított felhalmozási költségvetési hiány 
finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-
testülete külső forrásból az előző években megkötött 13 339 E Ft 
támogatás megelőlegező felhalmozási hitelszerződés és 4001 E Ft MFB 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programhoz kapcsolódó 
fejlesztési kölcsönszerződés le nem hívott hitelének igénybevételét hagyja 
jóvá. 

 (4)  A Képviselő-testület a 2013. évben megkötött hitelszerződéseken alapuló, 
de le nem hívott 17 340 E Ft forrás kiegészítő hitel igénybevételét hagyja 
jóvá az adott évi költségvetési rendeletekben meghatározott feladatokra. 

3. Az Önkormányzat kiadásai 
 
4. § (1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-

csoport szerinti részletezése: 
a) működési költségvetési kiadások  83 472 E Ft, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások 21 978 E Ft. 

 (2) A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) személyi juttatások 26 361 E Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 048 E Ft, 
c) dologi kiadások 41 572 E Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 332 E Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások  6 159 E Ft. 

 (3)  A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) beruházások 21 978 E Ft, 
b) felújítások 0 E Ft, 
c) egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft. 

  (4) Az (1) bekezdésben lévő működési költségvetési kiadások alcímenkénti 
részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint 
kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontását a 3., 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. 

 (5) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, 
feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok 
szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza. 
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 (6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 16 
901 E Ft irányító szervi támogatást biztosít. 

 
4. Általános és céltartalék 

5. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetés céltartalékát 0 E Ft-ban állapítja. 

 (2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetés általános tartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg. 

 
5. Költségvetési mérleg, közvetett támogatások 

 
6. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi 

költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. 
melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá. 

 (2)  Eplény Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 
14. melléklet tartalmazza. 

 
6. Több éves kihatással járó feladatok 

 
7. §   (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a több éves kihatással 

járó feladatok előirányzatait a 8. melléklet, pénzintézetekkel szembeni és 
egyéb kötelezettségek esetében a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, 
hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor 
állapítja meg. 

 (2) Eplény Községi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással 
megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 15. melléklet 
tartalmazza. 

 
7. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
8. § (1)  A költségvetési intézmény – saját bevételi forrásai és kiadási előirányzatai 

felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetése 
módosítását kezdeményezheti, illetve átcsoportosítást kérhet a kiemelt 
előirányzataik között. 

  Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket az Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülését megelőzően 20 nappal 
korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz. 

 (2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi 4 alkalommal 
(április, június, szeptember, december) dönt a költségvetési rendeletének 
módosításáról. 

 (3) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a beruházásokra, felújításokra, beszerzésekre, 
szolgáltatásokra, a sikeres pályázatok érdekében pályázatírásra kiírt 
közbeszerzési pályázatok nyertesével kötendő szerződés aláírására. 
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9. § (1)  Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény 

rendelkezései az irányadóak. 
 (2)  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete irányítása alá tartozó 

költségvetési intézmény köteles az általa elismert és esedékességet követő 
30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az 
adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak 
megfelelően a tárgyhót követő 10. napjáig a közös önkormányzati hivatal 
Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni. 

 (3)  Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – 
a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére 
felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben 
keletkező kiadásokat kivéve – az Eplény Községi Önkormányzat 
költségvetését terheli. 

 
8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 

 
10. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervénél a költségvetési létszámkeretet a 11. 
mellékletben részletezettek szerint 16 főben állapítja meg, ebből a 
közfoglalkoztatottak létszáma 8 fő. 

  (2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervnél a cafetéria juttatásként a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) 
pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra adható összeget 
bruttó 144 000 Ft/fő/évben állapítja meg. 

  (3) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány 
rendelete 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az 
irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a 
prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzés céljából 
történő kifizetést is – az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és 
a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben 
együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, 
munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható 
kötelezettség. E célra a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása 
nyújthat fedezetet. 

9.  Záró rendelkezése 
 
11. §  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az átmenti 

gazdálkodásáról szóló 17/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében 
foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, 
beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. 
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12. §  Ez a rendelet 2014. február 27-én lép hatályba, de a rendelet szabályait 
2014. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

6. 
A) Eplény község helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendeletének és szabályozási tervének részleges 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  
9/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

 
az 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 épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az állami főépítész 
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:  
 
1. §  Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése ba) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ba) Eplény 1:2000 méretarányú belterület szabályozási terve SZ-1M 
rajzszámú tervlap, tervező PANNONTERV Kft. A módosítással érintett 
területekre vonatkozó előírások hatálytalanításával (kitakarásával)” 

   
2. §  Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A tervezési területen a telekalakítást az ütemezési tervnek megfelelően 
fokozatosan, több ütemben lehet elvégezni. Az egyes ütemek 
meghatározója az építési szándék megjelenése.” 
 

3. § (1) Az Ör. 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(9)  Szerelt kémény a gazdasági területeket és a meglévő épületek ellátását 
kivéve nem építhető. Az esetlegesen megépülő szerelt kémény matt 
felületű, színben az épület színével harmonizáló legyen.  
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Meglévő épületeknél a korábban engedélyezett szerelt kémény csak addig 
tartható meg, amíg az épületen – építési engedélyhez kötött – új építési 
igény nem jelentkezik. Gázvezeték, gázóra homlokzati falra nem 
telepíthető.” 

 (2) Az Ör. 5. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(17) Nyilvántartott régészeti lelőhelyen bármilyen jellegű földmunka 
megkezdését a Veszprémi Megyei Múzeumi Igazgatóságnak és a Veszprémi 
Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának a munka 
megkezdése előtt 15 nappal írásban be kell jelenteni.” 

 (3)  Az Ör. 5. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(19) Termőföldön történő építésügyi eljárásokban a hatályos jogszabályok 

előírásait kell figyelembe venni.” 
 
4. §  Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1)  Közterületen csak az önkormányzat által meghatározott térbútorok és 
tájékoztató információs rendszer elemei helyezhetők el.” 
 

5. §  Az Ör. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(2) Az épületek 30-45°-os hajlású magas tetővel készülhetnek. A tetőtér 

beépíthető, a tetőtéri ablakok összfelülete a tetőfelület max. 20 %-a lehet.” 
 
6. § (1) Az Ör. 12. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „b) a 4 hrsz-ú ingatlanon – a már kialakult beépítési módnak megfelelően – 

oldalhatáron álló beépítés is megengedhető,” 
 (2) Az Ör. 12. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) a területen a legkisebb kialakítható teleknagyság 400 m2 lehet. Az 
övezetben meglévő, kialakult telkek területmérettől függetlenül 
beépíthetőek,” 

 (3) Az Ör. 12. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
  „f) a 20 hrsz-ú ingatlanon – a már kialakult beépítési módnak megfelelően – 

oldalhatáron álló beépítés is megengedhető.” 
  
7. §  Az Ör. 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9)  A telken több főfunkciójú épület is elhelyezhető, főfunkciójú épületek 
elhelyezését – a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet V. fejezet 19. pontjában 
szabályozott – összevont engedélyezési eljárással lehet előzetesen tisztázni, 
illetve engedélyeztetni.” 
 

8. §  Az Ör. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Gksz - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetbe a település D-i 
részén meglévő és tervezett létesítmények tartoznak. A területen 
a) az építési övezetben új épületeket szabadon álló beépítés szabályai 

szerint kell elhelyezni, 
b) a területen a legkisebb kialakítható teleknagyság 1000 m2 lehet, 
c) a telkek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet, 
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d) a legnagyobb megengedett építménymagasság 6,0 m lehet.” 
 

9. §  Az Ör. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Gm - mezőgazdasági gazdasági övezetbe az újonnan megépülő, 
települést elkerülő út Ny-i oldalán meglévő és tervezett létesítmények 
tartoznak. A területen 
a) az építési övezetben új épületeket szabadon álló beépítés szabályai 

szerint kell elhelyezni, 
b) a területen a legkisebb kialakítható teleknagyság 2000 m2 lehet, 
c) a telkek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet, 
d) a legnagyobb megengedett építménymagasság 6,0 m lehet.” 
 

10. § (1) Az Ör. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3)  Gip - ipari gazdasági övezetbe az újonnan megépülő, települést 
elkerülő út Ny-i oldalán meglévő és tervezett létesítmények tartoznak. A 
területen 
a) az építési övezetben új épületeket szabadon álló beépítés szabályai 

szerint kell elhelyezni, 
b) a területen a legkisebb beépíthető teleknagyság 2000 m2 lehet, 
c) a telkek beépítettsége legfeljebb 30 % lehet, 
d) a legnagyobb megengedett építménymagasság 7,5 m lehet.” 

 (2) Az Ör. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4)  Az egyéb ipari gazdasági területen a gazdasági tevékenységi célú 
épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakások helyezhetők el, önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.” 
 

11. §  Az Ör. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Kh-Sp -  sport építési övezete a település sportpályája területét foglalja 
magába. A területen 
a) az építési övezetben új épületeket szabadon álló beépítés szabályai 

szerint kell elhelyezni, 
b) a területen a legkisebb beépíthető teleknagyság 5000 m2 lehet, 
c) a telkek beépítettsége legfeljebb 10 % lehet, 
d) a legnagyobb megengedett építménymagasság 6,0 m lehet.” 

 
12. §  Az Ör. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Kt - Temető építési övezete a település temető területét foglalja 
magába. A területen 
a) az övezetben új épületeket szabadon álló beépítés szabályai szerint kell 

elhelyezni, 
b) a területen a legkisebb kialakítható teleknagyság 5000 m2 lehet, 
c) a telkek beépítettsége legfeljebb 5 % lehet, 
d) a legnagyobb megengedett építménymagasság 5,0 m lehet.” 
  

13. § (1) Az Ör. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1)  A telken, földrészleten ivóvízbekötés csak akkor engedélyezhető, ha a 
szennyvízelvezetés megoldott. 
A községben az ivóvízhálózat kiépített. A település vízbázisa a közigazgatási 
területen van, a belterületi határtól É-ra lévő vízműkút a 100 m3-es 
medencéből biztosítja a község vízellátását. 
Víztároló minimális szintje: 435,20 mBf 
A nyomásokat a jogszabályban meghatározott szolgáltatási pontokon 1,5-
6,0 bar között kell biztosítani.” 

 (2) Az Ör. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A rekonstrukció során, az új vezetéken földfeletti tűzcsapok biztosítják 
a külső oltóvizet. Minden létesítmény 100 m-es körzetén belül kell 
tűzcsapot biztosítani, ha ez nem biztosított, úgy új földfeletti tűzcsapokat 
kell elhelyezni. Az új területek beépítésénél minimum d=100 mm-es 
körhálózatot kell kialakítani, melyen 200 m-enként földfeletti tűzcsapokat 
kell elhelyezni.” 

 (3) Az Ör. 25. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(8)  A településen elhelyezésre kerülő létesítményeknél a hatályos 
tűzvédelmi előírásokat kell betartani. 
(9) A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 22.096/2003. és a 30.071/2010. számú határozatában előírt 
Eplény községi vízbázis belső- és külső védőterületére vonatkozó tilalmakat 
és korlátozásokat be kell tartani.” 
 

14. §  Az Ör. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„28. § (1) Új villamos közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási 
hálózatok építését csak földkábeles, transzformátor állomás építését csak 
földre telepített módon szabad engedélyezni. 
(2) Külterületen új villamos közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási 
légvezetékes hálózatok építését, a környezeti adottságokra tekintettel, csak 
az Eplény 018 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához szabad 
engedélyezni. 
(3) A közvilágítás irányfény jelleggel a meglévő légvezeték oszlopaira szerelt 
lámpatestekkel is megoldható. 
(4) Alapvető érintésvédelmi mód kisfeszültségen: Nullázás (TN).” 

 
15. §  Az Ör. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3)  Zkp - zöldterület – közpark területeken 
a) elhelyezhető pihenést és testedzést szolgáló építmény, valamint 

vendéglátó épület, 
b) az övezetben új épületeket szabadon álló beépítés szabályai szerint kell 

elhelyezni, 
c) a területen a legkisebb kialakítható teleknagyság 1000 m2 lehet, 
d) az épületek 30-45°-os hajlású magastetővel készülhetnek. Az épületek 

kialakítása során helyi jellegű anyagokat (kő, fa, vakolt és meszelt, festett 
fal, agyagcserép) kell használni, 
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e) a közparkban épületet, építményt elhelyezni a terület legfeljebb 2 %-os 
beépítettségével és legfeljebb 4,0 m építménymagassággal lehet.” 

 
16. §  Az Ör. 35. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2)  A település teljes közigazgatási területén meglévő és tervezett 
létesítmények, illetve tevékenységek engedélyezésével kapcsolatban a 
hatályos jogszabályok előírásait kell betartani. 
(3) A tervezési területen csak olyan tevékenységek, technológiák 
folytathatók, amelyek megfelelnek az övezetek környezeti élőírásainak és az 
emisszió a vonatkozó rendeletekben meghatározott paraméterek alatt 
marad.”  
 

17. § (1) Az Ör. 37. § (7)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(7)  A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendeletben meghatározott 
előírásokat kell betartani. 
(8) Az élővízbe bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó 
határértékeket a hatályos előírások szerint be kell tartani. 
(9) A tervezett területek meghatározásánál a felszín alatti víz- és földtani 
közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekre vonatkozó hatályos 
előírásokat be kell tartani. 
(10) A felszíni vizek védelme érdekében a kockázatos anyagok 
elhelyezésére, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett 
bevezetés engedély alapján, korlátozottan és ellenőrzött körülmények 
között történhet.” 

 (2) Az Ör. 37. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(12) A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenységek 

megkezdése előtt, a hatályos előírásoknak megfelelően, környezeti 
hatásvizsgálatot kell végezni.” 

 
18. § (1) Az Ör. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az újonnan megvalósítandó tevékenységek engedélyeztetése során a 
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait kell 
betartani.” 

 (2)  Az Ör. 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6)  A meglévő gazdasági területeket környezetszennyezési mértékük 
szerint kell osztályozni. Az újonnan megvalósítandó gazdasági 
tevékenységek engedélyeztetése során a levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet előírásait és követelményeit kell betartani. A terv 
távlatban is kizárólag környezetet nem zavaró, védelmi zónát nem igénylő 
gazdasági tevékenység számára biztosít területet.” 

 
19. §  Az Ör. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)  A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó, 
meglévő vagy új létesítmény, csak az esetben üzemeltethető vagy építhető, 



34 

 

illetve bármely tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa kibocsátott 
zaj mértéke a környezetben a vonatkozó rendeletek szerinti határértékeket 
nem haladja meg.” 
 

20. §  Az Ör. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  A hulladéklerakó hely a közigazgatási területen kívül van. A hulladék 
gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységeket a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó hatályos rendelkezések 
alapján kell szervezni és végezni.” 

    
21. §  Az Ör. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„45. § Fogalom-meghatározások: 
a) Mellékrendeltetésű épület az övezet leírásában meghatározott 

főrendeltetésű eltérő, kiegészítő rendeltetésű épület, például gépkocsi 
tároló, vagy a terület jellemző használatától eltérő rendeltetésű épület, 
amely a telken az övezet alapvető rendeletetésének megfelelő 
építménnyel együtt, de külön egységben létesül. Nem azonos az OTÉK 
1. melléklet 86. pontjában felsoroltakkal. 

b) Építési hely az OTÉK 1. melléklet 28. pontja szerint értelmezendő.” 
 

22. § (1)  E a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a kihirdetését 
követő 16. napon hatályát veszti. 

       (2) Hatályát veszti:  
a) az Ör. 11. § (5) bekezdése, 
b) az Ör. 36. § (6) bekezdése. 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
B) 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.  
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2014. (II. 26.) határozata 

 
Eplény Község településrendezési eszközei részleges módosításának 

kezdeményezéséről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Község 
településrendezési eszközei részleges módosításának kezdeményezése” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Eplény 
településrendezési eszközeinek a módosítását az alábbiakban: 

a)  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; 

b)  az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendeletben az építés általános szabályainál, az 
oldalhatáron álló beépítés esetén, az épület oldalhatáron álló 
homlokvonala telekhatárra történő elhelyezésére vonatkozó előírás – 
kialakult állapotokra is tekintettel – törlésre kerüljön; 

c) a jogszabályszerkesztésre és a jogszabályi változásokra vonatkozó 
előírásoknak való megfelelés érdekében – egyébként érdemi módosítást 
nem igénylő, illetve eredményező – szükséges javítások elvégzésre 
kerüljenek. 
 

2. A képviselő-testület a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b.) 
bízza meg a rendezési terv és szabályozási terv módosításához szükséges 
dokumentáció elkészítésével, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tervezésre vonatkozó megállapodást megkösse.  
 

3. A képviselő-testület a 2. pontban meghatározott költségek fedezetét, a 2014. 
évi költségvetésében, dologi költségei terhére, átcsoportosítással biztosítja. 
  

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

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:    2. pontban: 2014. március 31. 
  3. pontban: a 2014. évi költségvetés soron következő módosításakor 
  4. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig 
 
 
Fiskál József képviselő elhagyta a termet. 
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7. Helyi Választási Bizottság póttagjának a megválasztása és eskütétele 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 

 
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  
21/2014. (II. 26.) határozata 

 

a Helyi Választási Bizottság póttagjának a megválasztásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Helyi Választási 
Bizottság póttagjának a megválasztása és eskütétele” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottság póttagjává megválasztja: 

 

Tarné Jámbor Anita 2. póttag 
(lakcím: Eplény, Búzavirág u. 18.)  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a póttag eskütételéről 

gondoskodjon. 
 

Felelős: eskütétel: Fiskál János polgármester  
Határidő: eskütételre: azonnal, de legkésőbb 2014. március 4-ig 
 
Fiskál János polgármester: 
Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni.  
 
Ezt követően Tarné Jámbor Anita a polgármester előtt letette az esküt. 
 
Fiskál János polgármester: 
Gratulált a megválasztott póttagnak, egyben sok sikert kívánt neki a felelős 
megbízatásához. 
 
Fiskál József képviselő visszatért a terembe. 
 
 
8. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, 
a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásához 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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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 
22/2014. (II. 26.) határozata 

 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásához történő hozzájárulásról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
önkormányzati rendelet megalkotásához, mely a határozat 1. mellékletét képezi. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2014. március 13. 
 
 
9. Hozzájárulás a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot:  
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2014. (II. 26.) határozata 

 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásához, mely a határozat 1. mellékletét képezi.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2014. március 13. 
 
 
10. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot:  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2014. (II. 26.) határozata 

 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
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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 elfogadja, és a 
társulási megállapodás módosítását, az előterjesztés 1. mellékletének 
megfelelően, 2014. május 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot 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: 2014. március 13. 
 3. pontban: a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek döntését
  követően azonnal     

          
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
11. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2013/14. tanév I. félévi tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el,  
a képviselő-testület jelen lévő 5 tagja tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
12. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester  
 
Elmondja, hogy a ravatalozó felújítása megfelelően halad. Határidőre minden 
elkészül.  
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18:02 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 

Fiskál János      dr. Fejes István 
polgármester                aljegyző 


