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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 3/2018. (I. 31.) határozat az önkormányzat fenntartásában működő 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda  nyitvatartási rendjéről és a 2018/2019-es 
nevelési évben indítható csoportok számáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény 
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
nyitvatartási rendjéről és a 2018/2019-es nevelési évben indítható csoportok 
számáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjét a határozat 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
2. Az óvoda 2018. július 2-tól 2018. augusztus 3-ig tart zárva. 
 
3. Az óvodában egy csoport indítható.  

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról – 

a határozat megküldésével – tájékoztassa a 2018/2019-es nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számáról és a nyitvatartási rendről az intézmény 
vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának 
közzétételéről a helyben szokásos módon. 

 
Felelős: 4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: 2018. február 9. 
 
 
 - Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület döntéséről tájékoztattuk. 
 
 
2. 4/2018. (I. 31.) határozat a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
felvételi körzeteinek véleményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító 
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2018/2019-es 
tanévre vonatkozó felvételi körzetének tervezetével egyetért.  
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2. A képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy a döntéséről tájékoztassa a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2018. február 8. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető  
 
- A képviselő-testület döntéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatalának vezetőjét tájékoztattuk. 

 
 

3. 5/2018. (I. 31.) határozat a polgármester 2017. évi szabadságának 
igénybevételéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről és a 2018. évi 
szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású 

polgármester 2017. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi, a 2018. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
- 2018. június 4-től június 8-ig (5 munkanap), 
- 2018. július 2-től július 13-ig (10 munkanap), 
- 2018. augusztus 21-től augusztus 27-ig (5 munkanap),  
- 2018. szeptember 10-től szeptember 14-ig (5 munkanap), 
- 2018. október 8-tól október 12-ig (5 munkanap), 
- 2018. november 5-től november 10-ig (6 munkanap) 
- 2018. december 21-től december 28-ig (3 munkanap). 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról – a 
határozat megküldésével – a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Önkormányzati Irodájának Személyzeti Csoportját tájékoztassa. 

Felelős:    Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2018. február 9. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A képviselő-testület határozatát VMJVPH Önkormányzati Irodája Személyzeti 
Csoportjának megküldtük.   
 
 
4. 6/2018. (I. 31.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria 

szabályzatának felülvizsgálatáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata” című előterjesztést és a 
következő döntést hozza: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 22/2016. (II. 24.) 

számú határozatával elfogadott, – és a 8/2018. (I. 31.) határozattal módosított 
– a választható béren kívüli juttatásokról szóló Cafetéria szabályzatának 1. 
melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép. 
 

2. A képviselő-testület a polgármesternek járó cafetéria-juttatás éves összegét 
bruttó 200 000,- Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő 
közterheket is. 
 

3. A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott és működtetett Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottainak és alkalmazottainak cafetéria-
juttatás éves összegét bruttó 200 000,- Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza 
a munkáltatót terhelő közterheket is. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakról az 
intézmény vezetőjét tájékoztassa. 
 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban 
foglaltaknak megfelelően, az önkormányzati és intézményi cafetéria keret 
fedezetének a 2018. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon. 
 

6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Cafetéria szabályzatban 
foglaltak végrehajtására az intézkedéseket, a munkavállalók felé, tegye meg. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: azonnal 
            5. pontban: 2018. február 21. 
            6. pontban: folyamatosan  
 
Az 5. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota  
                       irodavezető 
 
 
- A munkavállalók felé az intézkedés megtörtént, az önkormányzati és intézményi 
cafetéria keret fedezete szerepel az önkormányzat 2018. évi költségvetésében.   
 

 
5. 7/2018. (I. 31.) határozat az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a 

szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési 
források gördülő elszámolásának jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 
28.) határozat kiegészítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az ivóvíz-
szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó 
fejlesztési források gördülő elszámolásának jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 28.) 
határozat kiegészítése” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az ivóvíz-szolgáltatáshoz, 

valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források 
gördülő elszámolásának jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 28.) határozata a 
következő 2/A. ponttal egészül ki: 
„2/A. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a határozat 1. melléklete szerinti 
fejlesztési forrástartozás csökkentése érdekében, a BAKONYKARSZT Zrt. felé 
követelésként kimutatott tárgyévi nettó vagyonkezelési díjak összege – a 2017. 
január 1-jét követően is – az 1. pontban hivatkozott fejlesztési forrásokba 
kerüljön beszámításra.” 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat 
megküldésével, tájékoztassa a BAKONYKARSZT Zrt.-t.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal, a „2/A pontban: folyamatosan” 
        2. pontban: 2018. február 9. 
    
A 2/A. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota 
              irodavezető 
 
-   A döntésről a BAKONYKARSZT Zrt.-t tájékoztattuk. 
 

 
Eplény, 2018. február 19. 
 
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2018. (II. 21.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2018. (I. 31.), a 4/2018. 
(I. 31.), az 5/2018. (I. 31.), a 6/2018. (I. 31.) és a 7/2018. (I. 31.) képviselő - 
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2018. február 21. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


