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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: KOZP/345 - 1/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
január 14-én 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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. Mohos Gábor jegyző megbízásából 
     Haizler Mihályné általános ügyintéző 

 

 

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai 
közül 5 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
 
Indítványt teszek a meghívóban foglaltak szerint a napirend elfogadására. 
 
A napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem volt, 
az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2014. (I. 14.) határozata 

 
a 2014. január 14-i  rendkívüli nyilvános ülése napirendjének 

meghatározásáról 
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NAPIRENDEK: 
 
1.  Az önkormányzat adósságának 2014. évi adósságátvállalásával 

kapcsolatos igénybejelentése 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
2.  A településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3. A kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének 

véleményezése 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Az önkormányzat adósságának 2014. évi adósságátvállalásával kapcsolatos 

igénybejelentése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2014. (I. 15.) határozata 

 
az önkormányzat adósságának 2014. évi adósságátvállalásával kapcsolatos 

igénybejelentéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
adósságának 2014. évi adósságátvállalásával kapcsolatos igénybejelentése” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-
68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési 
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő 
átvállalását igénybe kívánja venni. 
 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy 
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adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének 
biztosításául szolgált. 
 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy 
átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, 
illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy 
a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került 
összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a 
kincstár által megjelölt fizetési számlára. 
 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 
 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 

költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti 

megállapodásokat megkösse.  
 

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a képviselő-
testületet. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
2. A településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályainak meghatározása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2014. (I. 15.) határozata 
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A településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályainak meghatározásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 
településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályainak meghatározása” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja – a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – a határozat 1. mellékletét képező településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, amely szabályokat 
alkalmazni kell a tervezés tárgyától függően a településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése vagy 
módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: folyamatosan 

 
3. A kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének 

véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2014. (I. 15.) határozata 

 
a kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének 

véleményezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező 
felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének véleményezése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt 
biztosító Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
felvételi körzetével egyetért. 

 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Eplény községben lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű 
általános iskolába járó gyermek nincs. 
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3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről – a határozat 

megküldésével – tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
főigazgatóját, dr. Vajda Viktóriát.  
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2014. január 17. 
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
     Lőczi Árpád csoportvezető 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:37 órakor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 
 

Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv 
tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján 
írtam alá: 
 
 

Fiskál János      dr. Mohos Gábor 
polgármester                  jegyző 

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
Haizler Mihályné 

általános ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
 


