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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 3/2020. (I.29.) határozat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról 

és pótlásáról szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezéséről  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A fás szárú növények 
védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése” 
című előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fás szárú növények 
védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendelettervezet 
szövegét – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet a 

szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes 
környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre küldje meg. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2. pontban hivatkozott 
véleményezési eljárást követően, a rendeletet a soron következő képviselő-
testületi ülésre terjessze be. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2020. január 31. 

3. pontban: az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének 
beérkezését követő soron következő ülés 

 

2. pontban: a rendelettervezet határidőben megküldésre került,  

3. pontban: a rendelet megalkotása a jelen ülés napirendjei között szerepel. 

 

2. 5/2020. (I. 29.) határozat az Önkormányzat fenntartásában működő 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről és a 2020/2021-es 

nevelési évben induló csoportok számáról  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény 
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
nyitvatartási rendjéről és a 2020/2021-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 2020. június 29-től 2020. július 31-ig tart zárva. 
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3. Az óvodában egy csoport indítható.  
 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról – 
a határozat megküldésével – tájékoztassa a 2020/2021-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: 2020. február 8. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta  

képviselő-testületi és társulási referens 
 
4. pont: a határozat megküldése és a közzététel határidőben megtörtént  
 
3. 6/2020. (I. 29.) határozat a polgármester 2019. évi szabadságának 

igénybevételéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről és a 2020. évi 

szabadság ütemezéséről   

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású 
polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi, a 2020. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 
- 2020. március 16-tól március 20-ig (5 munkanap), 
- 2020. május 4-től május 8-ig (5 munkanap), 
- 2020. július 6-tól július 17-ig (10 munkanap), 
- 2020. augusztus 24-től augusztus 29-ig (6 munkanap),  
- 2020. október 5-től október 9-ig (5 munkanap), 
- 2020. november 2-től november 6-ig (5 munkanap) 
- 2020. december 29-től december 31-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: 2020. február 7. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
2. pont: a határozat határidőben megküldésre került  
 
4. 7/2020. (I. 29.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria 

szabályzatának felülvizsgálatáról  
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata” című előterjesztést és a 
következő döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 

22/2016. (II. 24.) számú határozatával elfogadott Cafetéria szabályzata 1. 
melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép. 
 

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

3. A képviselő-testület az önkormányzat munkavállalóinak, valamint az 
önkormányzat által fenntartott és működtetett Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
közalkalmazottainak és alkalmazottainak cafetéria-juttatás éves összegét 
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 2020. 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: 2020. február 26. 
            6. pontban: folyamatosan  
 
Az 6. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Fazekas Ildikó                        
irodavezető 
 
5. pont: a cafetéri juttatások fedezete a 2020. évi költségvetés tervezetébe beépítésre 
került  
 
5. 8/2020. (I. 29.) határozat az Eplény SE 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló Eplény 
SE 2019. évi tevékenységéről” című előterjesztést és a következő döntést hozza: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2020. évi 
tevékenységéhez – az egyesület működéséhez és tervezett fejlesztéseihez – 
560 000 Ft, azaz Ötszázhatvanezer forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosít, a 2020. évi költségvetése terhére. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat 2. pontjában 
foglaltaknak megfelelően, a támogatás fedezetének a 2020. évi költségvetésbe 
történő beépítéséről gondoskodjon. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a 2020. évi költségvetés elfogadását és a támogatási szerződés 

megkötését követően, 2020. szeptember 30-ig folyamatosan, 
  3. pontban: 2020. február 26. 
 
3. pont: a sportegyesület támogatásának a fedezete a 2020. évi költségvetés 

tervezetébe beépítésre került 
 
 
6. 12/2020. (I. 29.) 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 Veszprémi Tankerületi 
Központ által megküldött kötelező felvételt biztosító Gyulaffy László Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2020/2021-es 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 
Veszprémi Tankerületi Központ igazgatóját.  

 
 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2020. február 15. 
  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta  

képviselő-testületi és társulási referens 
 
2. pont: a határozat határidőben megküldésre került  
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7. 13/2020. (I. 29.) határozat az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi 

tevékenységéről  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-Balatoni 
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. 
évi tevékenységéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, 
elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulás elnökét 

tájékoztassa. 
 
Felelős:  Fiskál János polgármester  
Határidő:  2020. február 3. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
2. pont: a határozat határidőben megküldésre került  
 
 
Eplény, 2020. február 19.  
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (II. 24.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2020. (I. 29.), az 5/2020. 
(I. 29.), a 6/2020. (I. 29.), a 7/2020. (I. 29.), a 8/2020. (I. 29.), a 12/2020. (I. 29.) 
és a 13/2020. (I. 29.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2020. február 24.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


