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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/57 - 16/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
december 17-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény, Közösségi Ház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Fiskál József  képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá:  
   dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 

Lőczi Árpád csoportvezető 
  

      
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. 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
93/2014. (XII. 17.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2014. (XI. 26.), a 89/2014. 
(XI. 26.), a 90/2014. (XI. 26.) és a 91/2014. (XI. 26.) számú képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2014. (XII. 17.) határozata  
 

a 2014. december 17-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról 
 

NAPIRENDEK: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2. Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó 

gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3.  Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4.   
A) Eplény Községi Önkormányzat 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai 

ellenőrzési tervének jóváhagyása  
B)  Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 
  Előadók: Fiskál János polgármester 
                                dr. Mohos Gábor jegyző 

 
5. Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
6. Eplény község vízkárelhárítási tervének elfogadása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 

módosításának jóváhagyása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
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8.  Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Társulási 
Megállapodása módosításának jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
9.  Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi Cafetéria szabályzatának 

elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

10.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi 
munkaterve 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

11.  
A) Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. 

évi tevékenységéről 
B)  Kiegészítő megállapodás jóváhagyása Hidegkút és Tótvázsony 

Községek Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatali 
feladatellátásból történő kiválásával összefüggésben 

 Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 
12.  Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési 

koncepciójáról a 2014. évi várható teljesítési adatok tükrében 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

13.  Egyebek 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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 
28/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Most pedig döntsünk a likvid hitel felvételéről, amire eddig nem volt szükség. 

Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
95/2014. (XII. 17.) 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 igény esetén 
2015. február 1. – 2015. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel 
futamideje szükség szerint 2015. december 31-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 biztosítja az OTP Nyrt 
részére a helyi adóbevételek és az átengedett gépjárműadó bevétel esetében - az 
önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabály szerint megillető részére - a 
kölcsön és járulékainak összegére a jelzálogjogot és annak bejegyzését a 
Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerbe. 

4. Eplény Községi Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 
Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 

5. Eplény Községi Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank 
Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési 
Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása 
érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt annak teljes 
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a 
helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló 
számla esetében az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető 
rész erejéig a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse. 

6. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartás és a 
nyilvántartásba történő betekintésre szolgáló alkalmazásba vállalja a bejegyzést 
és a nyilatkozat megtételét. 
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7. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a hitelszerződés, a követelésen alapított jelzálogszerződés 
megkötésére, és a Bank követelésére vonatkozó jelzálogjogának hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba történő bejegyzésére és az ehhez szükséges hitelbiztosítéki 
nyilatkozat megtételére. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2015. március 15. 

 
2. Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési 
térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó 

gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 
27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
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 
30/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

 
a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

4.  
A) Eplény Község Önkormányzat 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai 

ellenőrzési tervének jóváhagyása  
 
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 
96/2014. (XII. 17.) határozata 

 
Eplény Község Önkormányzat 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai 

ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 

Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Község 
Önkormányzat 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének 
jóváhagyása” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Község 
Önkormányzat 2015. évi 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 
tervét, a határozat 1. mellékletének megfelelően, jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott, az 
Önkormányzat 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:  dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:  2. pontban: folyamatosan 2018. december 31-ig 
A végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: Rompos Gabriella 
          Irodavezető 
 
 
B)  Eplény Község Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása 

       Előadó: Fiskál János polgármester 
                           dr. Mohos Gábor jegyző 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2014. (XII. 17.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Község 
Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi 
Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervét, a határozat 1. mellékletének 
megfelelően, jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott, a 2015. 
évi ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:  dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:  2. pontban: folyamatosan 2015. december 31-ig 
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: Rompos Gabriella 
              irodavezető 
 
 
5. Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2014. (XII. 17.) határozata 

 
Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány alapító okiratának módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Gyermekekért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta:  
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1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Gyermekekért 
Alapítvány alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja.  

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást 

a Veszprémi Törvényszéknél nyújtsa be. 
     

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2015. január 10.  
 
 
6. Eplény község vízkárelhárítási tervének elfogadása 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2014. (XII. 17.) határozata 

 
Eplény község vízkárelhárítási tervének elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község 
vízkárelhárítási tervének elfogadása” című előterjesztést és a következő döntést 
hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Víz - Környezet 

Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Sarló u. 
10.; Horváth Ferenc vezető tervező VZ-T 19-0268/2011., ME-VZ-I.-19-
5341/2016.) által elkészített Eplény község vízkárelhárítási tervét az előterjesztés 
1. mellékletének megfelelően, jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az árvíz és a belvíz elleni 
védekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVMH rendelet 3. § (3-6) 
bekezdéseinek megfelelő műszaki tartalmú – jóváhagyott vízkárelhárítási tervet, a 
232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet 8. § (3) bekezdése értelmében, minden év 
december 10-ig felülvizsgálatra terjessze a képviselő-testület elé. 
 

3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban 
meghatározott felülvizsgálathoz az indokolt és szükségszerinti külső szakmai 
segítséget igénybe vegye, amelyhez az esetlegesen felmerülő költségeket a 
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képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében, a város- és 
községgazdálkodási feladatok dologi költségeinek terhére, biztosítja. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2014. december 10., majd minden évben december 10-ig 
 3. pontban: folyamatosan 
 
 
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 

módosításának jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2014. (XII. 17.) határozata 

 

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának 
jóváhagyásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

   
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Felelős:  2. pontban: Fiskál János polgármester, 
               3. pontban: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2. pontban: 2015. január 20., 
                  3. pontban: azonnal 
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8. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Társulási 
Megállapodása módosításának jóváhagyása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2014. (XII. 17.) határozata 

 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának jóváhagyásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Felelős:  2. pontban: Fiskál János polgármester, 
               3. pontban: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2. pontban: 2015. január 20., 
                 3. pontban: azonnal 
 
 

8. Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
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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 
102/2014. (XII. 17.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának elfogadása” című előterjesztést és a 
következő döntést hozza abban az esetben, ha a főállású polgármestert megillető 
cafetéria-juttatásról szóló törvényi szabályozás a határozat elfogadásának időpontjáig 
kihirdetésre kerül: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. 
melléklet szerinti tartalommal az Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria 
szabályzatát. 
 

2. A Képviselő-testület döntése alapján a polgármesternek járó cafetéria-juttatás 
éves összege bruttó 200 000,- Ft, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő 
közterheket is. 

 
 
10. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi 
munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2014. (XII. 17.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és azt – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a napirend 
előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje meg. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
 
 
11. 

A) Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. 
évi tevékenységéről 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
104/2014. (XII. 17.) határozata 

 
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 

B)  Kiegészítő megállapodás jóváhagyása Hidegkút és Tótvázsony 
Községek Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatali 
feladatellátásból történő kiválásával összefüggésben 

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

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2014. (XII. 17.) határozata 

 
Kiegészítő megállapodás jóváhagyásáról Hidegkút és Tótvázsony Községek 
Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatali feladatellátásból történő 

kiválásával összefüggésben 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Kiegészítő 
megállapodás jóváhagyása Hidegkút és Tótvázsony Községek Önkormányzatának a 
közös önkormányzati hivatali feladatellátásból történő kiválásával összefüggésben” 
című előterjesztést és a következő döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásával összefüggő, a határozat 1. mellékletét 
képező megállapodást jóváhagyja. 
 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

3.  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közös önkormányzati hivatal 
létrehozására vonatkozó megállapodás módosítását küldje meg a Magyar 
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. 

 
Felelős:  2. pont tekintetében: Fiskál János polgármester, 
 3. pont tekintetében: dr. Mohos Gábor jegyző 
 
Határidő:  2. pont tekintetében: 2014. december 19. 
  3. pont tekintetében: 2014. december 19. 
 
 
12. Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
koncepciójáról a 2014. évi várható teljesítési adatok tükrében 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának 
elkészítéséhez támpontot a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetési 
törvényjavaslata, illetve az Önkormányzat meghozott és előkészített döntései adtak. 
A 2015. évben az önkormányzatok finanszírozása az előző évhez hasonlóan a 2013. 
évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – 
feladatalapú támogatási rendszerben történik. 
A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatása 2015. 
évben várhatóan a 2014. évi szinten marad. 
A települési önkormányzat köznevelési feladatai közé továbbra is az óvodai nevelés 
tartozik, melyet az önálló költségvetési szervként működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvodán keresztül lát el az Önkormányzat. A feladathoz kapcsolódó állami támogatás 
csökkenését az indokolja, hogy a jelenleg beíratott 13 fő létszámhoz képest a 
2015/2016. nevelési évben várhatóan 8 fő kerül beíratásra. 
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása az 
előző évi gyakorlatot követve a szociális ágazatnál jelenik meg igazodva ahhoz, hogy 
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az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény 
határozza meg. 
Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatainak 
ellátásának formája, illetve finanszírozása az előző évek gyakorlatának megfelelően 
került megtervezésre azzal, hogy a költségvetési törvénytervezet alapján a pénzbeli 
szociális ellátások várhatóan változni fognak. 
A támogatásértékű bevételek tartalmazzák a kötött felhasználású szociális 
feladatokhoz kapcsolódó normatívákat, melyek év közben igényelhetők, a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételeket, valamint az Önkormányzat 
felhalmozási pályázatainak (BM Térfigyelő rendszer, KEOP-2014-4.10.0/F) pályázati 
forrásait. 
A helyi adóbevételek a 2014. évi teljesítések figyelembevételével, az Önkormányzat 
egyéb saját bevételei pedig a meglévő szerződések alapján került meghatározásra. 
A felhalmozási bevételeken belül 4 db telekértékesítésből származó ingatlan 
bevételével számol a tervezet.  
 
A kiadások részletes bemutatását a 3. melléklet tartalmazza. 
A koncepció összevontan tartalmazza a főbb kiadási tételeket, ezek részletezését 
tartalmazó mellékleteket azonban, a részletes egyeztetéseket követően kerülnek majd 
meghatározásra, valamint a gazdasági folyamatok főbb irányaira való koncentrálás 
érdekében elhagytuk. 
Az előterjesztés táblázatos melléklete átfogó tájékoztatást ad a várható forrásokról, a 
kiadási igényekről, melyek megfelelő kiindulási alapot biztosítanak a további 
egyeztetések lefolytatásához. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék. 

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. A 
testület tagjai tudomásul vették a tájékoztatót. 
 
13. Egyebek 
 

Fiskál János polgármester: 

 

Egy feljegyzést küldtem ki. Annyit emelnék ki belőle, hogy a 82-es úttal felmerülő 
problémák kapcsán volt egy helyszíni bejárás a rendőrség és a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. képviselőivel. Ennek az emlékeztetője készült el. Lényege az, hogy 
ami eredménynek számít, hogy újra üzembe helyezték a sebességjelző táblát. A 
sípályához vezető útkereszteződés utáni veszélyes kanyart előre jelezték. A nagy 
változás, hogy 2015-ben mindkét irányban mérő fix traffipax lesz telepítve. Az út 
javítására vonatkozóan konkrét választ nem tudtak adni, mert ennek a forrása a 
központi költségvetéstől függ.  
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:53 órakor bezárja. 
 
 
 

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: 
 
 

Lőczi Árpád 
csoportvezető 

 

 

 


