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Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi
jelentést adom:

1. 101/2013. (X. 31.) határozat 1. pontja a Cuha-völgyi Bakonyvasút
Szövetséghez való csatlakozásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a
Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetséghez való csatlakozásról” című napirend
előterjesztését és a következő döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2014. január 1-től a Cuha-völgyi Bakonyvasút
Szövetséghez rendes tagként kíván csatlakozni, továbbá az alapszabályban
foglaltakat elfogadja.

2.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Cuhavölgyi Bakonyvasút Szövetség Ügyvezető Testülete elnökét a határozatról
értesítse.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
1. pontban: 2014. január 1.
2. pontban: 2013. november 15.

- A határozat kivonat megküldése alapján a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség
Ügyvivői Testülete a tagfelvételi kérelmet jóváhagyta. Az önkormányzat 2014.
január 1-től tagja a szövetségnek.

2. 119/2013. (XII. 19.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő –
testületének 2014. I. félévi munkatervének elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 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.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2013. december 31.
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- A végleges munkatervet a napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek
előadóinak megküldtem.

3. 120/2013. (XII. 19.) határozat 3. pontja Eplény község vízkárelhárítási terv
elkészítésére vonatkozó tervezési árajánlatok értékeléséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község
vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési árajánlatok értékelése” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Eplény község
vízkárelhárítási terv elkészítésére a beérkezett négy ajánlatot érvényesnek, az
eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja.
2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, a legalacsonyabb ajánlat
alapján a Víz - Környezet Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Sarló u. 10. (Horváth Ferenc vezető tervező VZ-T 190268/2011., ME-VZ-I.-19-5341/2016.) ajánlattevőt bruttó 100 000,- Ft ajánlati
árral.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel – az árvíz és a belvíz elleni védekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.)
KHVMH rendelet 3. § (3-6) bekezdéseinek megfelelő műszaki tartalmú
vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozóan – a tervezési szerződést
megkösse.
4. A képviselő-testület a 2. pontban szereplő vízkárelhárítási terv tervezési és
eljárási költségét a 2014. évi költségvetésébe betervezi.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2013. december 31.
4. pontban: a 2014. évi költségvetés elfogadása
- A tervezői szerződést a 2013. december 30-án aláírtuk.

4. 121/2013. (XII. 19.) határozat 2 – 3. pontja Elény Községi Önkormányzat
Képviselő – testülete 110/2013. (XI. 28.) határozatának kiegészítéséről és az
Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati
rendelet és szabályozási tervmódosítás tervezésére vonatkozó megbízásról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013. (XI. 28.)
határozatának az 1. pontját a következő g) és h) ponttal egészíti ki:
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g) az Erdei Apartman (Eplény, Veszprémi u. 116/A.) tulajdonosának
kérelmére, hogy a Vt-2 övezeti besorolású Eplény 236/1, a 238 és a 239
hrsz-ú számú ingatlanok esetében, az övezetre általánosságban előírt 800
m2-es legkisebb beépíthető teleknagyságtól, az övezetre vonatkozó 40 %os beépíthetőség figyelembevételével, el lehessen térni;
h) az építési hatóság kezdeményezésére, a jogszabályi változások miatt, a
hatályukat vesztett hivatkozások javításra 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 200 000,- Ft + áfa – egyeztető eljárás
szükségessége estén további 30 000,- Ft + áfa – ajánlati áron és egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozó megállapodást
megkösse.
3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 110/2013. (XI. 28.) határozatának 1. a),
b) és f), valamint a jelen határozat 1. pontjával kiegészített 110/2013. (XI.
28.) határozata 1. g) pontjában szereplő módosítások kezdeményezői, az
egyszerűsített eljárás keretében lefolytatható módosítás költségeit – egyeztető
tárgyalás költségei nélküli – a tervezési díja 50 %-ának megfelelő összegben
viseljék, egymás között egyenlő arányban.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettekkel a
költségviselésre vonatkozó megállapodást megkösse.
4. A képviselő-testület a 3. pontban meghatározott költségek fedezetét a 2014.
évi költségvetésébe betervezi.
5. 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. és 3. pontban: 2013. december 31.
4. pontban: a 2014. évi költségvetés elfogadása
5. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig
- A tervezői szerződést megkötöttük, az eljárás – a dokumentáció 314/2012. (XI.
8.) Kormányrendelet 9. melléklet szerinti 26 db véleményező szerv részére történő
megküldéssel – már az egyeztetési szakaszban tart. A magánszemély
kezdeményezők közül hárman már átutalták a rájuk eső 31 750,- Ft-ot, Dr. Rigó
Barnabás a héten fizeti be a hozzájárulást.
-4-

5. 122/2013. (XII. 19.) határozat az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai
programjának elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi
Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadása” című napirend
előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Falugondnoki
Szolgálat Szakmai programját az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy – a 107/2013. (X. 31.) határozatában
foglaltak szerint, a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló
intézkedésre benyújtandó sikeres pályázat esetén – az előírásoknak
mindenben megfelelő, Volkswagen T5 Kombi RT 2.0 TDI
BM/FG/71110454 típusú, 9 személyes mikrobusz beszerzésére
haladéktalanul intézkedik.
3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. pontban
meghatározott eszköz beszerzését követően, a falugondnoki szolgálati
tevékenység megkezdéséhez szükséges intézkedéseket haladéktalanul
megtegye.
4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a falugondnoki szolgálat ellátásához
szükséges személyi feltételeket biztosítja. A jogszabálynak megfelelő
szakképesítést, illetve tanfolyam elvégzését a falugondnok számára előírja és
biztosítja számára a szükséges feltételeket. A falugondnokkal, legkésőbb az
engedélyes működésének kezdő időpontjáig, közalkalmazotti vagy
munkaviszonyt létesít.
5. A működés megkezdésének időpontjáig, a Szociális és Gyámhivatalnak, az
önkormányzat bemutatja a szolgáltatáshoz alkalmazott vagy alkalmazni
kívánt gépkocsivezető járművezetői engedélyét, továbbá a szolgáltatáshoz
használni kívánt gépjármű forgalmi engedélyét és csatolja a biztosító
igazolását arról, hogy a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjárműre kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítási és casco biztosítási szerződéssel rendelkezik.
6. A képviselő-testület – a 62/2013. (VI. 27.) és a 107/2013. (X. 31.) számú
határozataiban foglaltakon felül – felhatalmazza a polgármester, hogy az
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Eplényi Falugondnoki Szolgálat nyilvántartásba vételéhez szükséges
intézkedéseket, nyilatkozatokat a Szociális és Gyámhivatal felé megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: a támogatási határozat kézhezvételét követően azonnal
3-5. pontokban: a mikrobusz beszerzését követően azonnal
6. pontban: azonnal, illetve folyamatosan
- A 6. pontnak megfelelően, az Eplényi Falugondnoki Szolgálat nyilvántartásba
vételéhez szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat a Szociális és Gyámhivatal felé
megtettem, a pályázathoz szükséges igazolást megkaptuk. Egyelőre a pályázatot
még nem nyitották meg.

6. 4/2014. (I. 15.) határozat 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.
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
- A határozatot elektronikusan és írásban is megküldtük a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Oktatási Főosztályának.
Eplény, 2014. január 29.
.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014. (….) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2013. (X. 31.)
határozat 1. pontja, a 119/2013. (XII. 19.), a 120/2013. (XII. 19.) határozat 3.
pontja, a 121/2013. (XII. 19.) határozat 2 – 3. pontja, a 122/2013. (XII. 19.) 6.
pontja és a 4/2014. (I. 15.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést tudomásul veszi.
Eplény, 2014. január 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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