
 

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: EPL/26/2/2017. 
 

 
 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

2017. február 22-i  
ülésére  

 
 
 
 
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
        dr. Dénes Zsuzsanna  
       irodavezető 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 2 - 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 104/2016. (XII. 14.) határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése” című 
előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításával 
– mely a határozat 1. mellékletét képezi – egyetért. 

 
2. A képviselő-testület a rendelet módosításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének és a 
Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának ismeretében dönt. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezetvédelmi hatóság 

és a Veszprém Megyei Önkormányzat felé a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: a beérkezett vélemény és állásfoglalást követően, a 2017. 

januári képviselő-testületi ülés 
     3. pontban: azonnal  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
           csoportvezető 
 
 - A rendelet módosítására a 2017. január 25-i képviselő-testületi ülésen sor került. 
 
2. 3/2017. (I. 25.) határozat a védőnői ellátás közös körzete székhelyének 
meghatározásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
lakosságának védőnői ellátása – Veszprémmel – közös körzetének és székhelyének 
meghatározásáról szóló megállapodás jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával kötendő megállapodást – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
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2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 
aláírja. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata polgármestere részére küldje meg. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:   2. pont: 2017. január 31. 
                  3. pont: 2017. február 3. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők: 
  Angyal Éva irodavezető 
  dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó 
 
- A megállapodás aláírása megtörtént. 

 
3. 4/2017. (I. 25.) határozat az önkormányzat fenntartásában működő 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitvartási rendjéről és a 2017/2018-
as 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 2017/2018-as 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 2017. július 3-tól 2017. augusztus 4-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 2017/2018-as 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: 2017. február 10. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A képviselő-testület döntéséről az óvoda vezetőjének tájékoztatása megtörtént. 
 
4. 5/2017. (I. 25.) határozat a polgármester 2016. évi szabadságának 
igénybevételéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről és a 2017. évi 
szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású 
polgármester 2016. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi, a 2017. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
- 2017. június 5-től június 9-ig (5 munkanap), 
- 2017. július 3-tól július 14-ig (10 munkanap), 
- 2017. augusztus 21-től augusztus 25-ig (5 munkanap),  
- 2017. szeptember 11-től szeptember 15-ig (5 munkanap), 
- 2017. október 9-től október 13-ig (5 munkanap), 
- 2017. november 6-tól november 10-ig (5 munkanap) 
- 2017. december 22-től december 29-ig (4 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: 2017. február 1. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Irodájának 
Személyzeti Csoportját tájékoztattuk. 
 
5. 6/2017. (I. 25.) határozat a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fiskál 
János főállású polgármester havi illetménye 2017. január 1. napjától bruttó 
398 900,- Ft, idegennyelv-tudási pótléka havi 5798,- Ft, amely kerekítve 
összesen havi 404 700,- Ft. 

 
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy ugyancsak 2017. január 1. napjától 

Fiskál János főállású polgármester havi költségtérítése 59 800,- Ft. 
 

3. Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2014. 
(X. 22.) számú határozata. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 

intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 4. pontban: 2017. január 31. 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
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- A jegyző az illetmény és a költségtérítés módosításával kapcsolatos munkaügyi 
intézkedéseket megtette. 

 
6. 7/2017. (I. 25.) határozat az alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Czigler Zoltán 
alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-i hatállyal a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70%-ában, 139 600,- Ft 
összegben állapítja meg. 
 

2. A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését a tiszteletdíja 15%-
ában, 20 900,- Ft összegben állapítja meg. 
 

3. Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2014. 
(X. 22.) számú határozata. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 

intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 4. pontban: 2017. január 31. 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 
- Az alpolgármester esetében – a tiszteltdíjról és költségtérítésről lemondó 
alpolgármesteri nyilatkozatnak megfelelően – a jegyző a szükséges munkaügyi 
intézkedéseket megtette. 
 
7. 9/2017. (I. 25.) határozat 2. és 3. pontja az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, 
”A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései” című pályázaton való részvételről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az EFOP-
4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázaton való részvételről” című 
előterjesztést és a következő döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az EFOP-

4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati kiírásra pályázatot 
nyújt be –  100% támogatási intenzitással, az 5-20 millió Ft elszámolható 
költségek között – az önkormányzat tulajdonát képező Eplény 97 hrsz.-ú, 
természetben 8413 Eplény, Veszprémi utca 68. szám alatti kultúrház belső 
felújításának a megvalósítására, többek között a hang-, fény-, 
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színpadtechnikai fejlesztésre, világításkorszerűsítésre, továbbá az öltöző 
korszerűsítésre és fűtés-átalakításra. 
 

2. A képviselő-testület – a határozat 1. mellékletét képező Vállalkozási 
Szerződésnek megfelelően – a Vapaus Kft.-t (9400 Sopron, Lenkey u. 3.) bízza 
meg a pályázat elkészítésével, a projekt előkészítés és a megvalósításához 
kapcsolódó egyes munkák elvégzésével, egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 

 
3. A képviselő-testület 2. pontban hivatkozott Vállalkozási Szerződéshez – a 

pályázat megírásához, benyújtásához és támogatás esetén, a sikeres 
lebonyolításához – kapcsolódó költségeket a 2017. évi költségvetési 
rendeletébe beépíti.  
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. és 4. pontban: 2017. május 22., illetve folyamatosan, 
            2. pontban: 2017. január 31. 
            3. pontban: 2017. február 22. 
 
- A vállakozási szerződés aláírása megtörtént, a pályázatírás költségei a 2017. évi 

költségvetési rendelettervezetben szerepel. 
 
8. 11/2017. (I. 25.) 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 2017/2018. 
tanévre vonatkozó felvételi körzetének tervezetével egyetért. A tervezet a 
határozat 1. mellékletét képezi.  

 
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: 2017. január 30. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
  
- A képviselő-testület döntéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 

Járási Hivatalának vezetőjét tájékoztattuk. 
 

Eplény, 2017. február 17. 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2017. (...) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2016. (XII. 14.), a 
3/2017. (I. 25.), a 4/2017. (I. 25.), az 5/2017. (I. 25.), a 6/2017. (I. 25.), a 7/2017. 
(I. 25.), a 9/2017. (I. 25.) határozat 2. és 3. pontjára, a 11/2017. (I. 25.) 
határozatokra vonatkozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2017. február 22. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


