
 

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: EPL/19-4/2019. 
 

 
 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. március 27-i  

ülésére  
 
 
 
 
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
        
 

 
                                                                   Tárnoki Renáta Sára 

képviselő-testületi és társulási referens 
                  
 
 

 
 
 
 
 



 - 2 - 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 16/2019. (II. 20.) határozat a a 2019/2020-as nevelési év óvodai 
beíratási időpontjának meghatározásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2019/2020-as 
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselő-testület a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2019. május 8-án és 15-én 800-1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 

 
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a 

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2019. június 5-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 
 

3. A képviselő-testület a hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  

a) gondoskodjon a hirdetmény közzétételéről Eplény község honlapján és 
az önkormányzat hirdetőtábláján,  

b) kezdeményezze az önkormányzat fenntartásban működő óvoda 
vezetőjénél a hirdetmény közzétételét az óvoda hirdetőjén. 

 
Felelős:  2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő  
  4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2019. június 5. 
        4. pontban: 2019. március 22. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta 

képviselő-testületi és társulási 
referens 

4. pont: A közzététel határidőben megtörtént.  
 
2. 17/2019. (II. 20.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi 
körzetének megállapításáról  
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapítása a 2019/2020-as nevelési 
évre vonatkozóan” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a 
2019/2020-as nevelési évre Eplény község közigazgatási területére kiterjedően 
határozza meg. 

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

a határozat megküldésével tájékoztassa az óvodavezetőt, továbbá 
gondoskodjon az óvoda felvételi körzetének közzétételéről az önkormányzat 
honlapján.  

 
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2019. március 8. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta 

képviselő-testületi és társulási referens  
 
 
2. pont: A döntés megküldése, a felvételi körzet közzététele határidőben megörtént  
 
3. 18/2019. (II. 20.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
továbbképzési programjának jóváhagyásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a fenntartásában 
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programját a határozat 
1. mellékletében foglalt tartalommal. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével 

tájékoztassa az Eplényi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjét.  
 
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2019. március 5. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta 

képviselő-testületi és társulási referens  
 
2. pont: A tájékoztatás határidőben megtörtént.  
 
4. 19/2019. (II. 20.) határozat Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 9/2014. (III. 27.) módosításához történő hozzájárulásról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelettervezetben 
foglaltakkal egyetért, a rendelet módosításához hozzájárulását adja 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.  

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

a határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának polgármesterét.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: azonnal  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
A határozat megküldése határidőben megtörtént.  
 
5. 20/2019. (II. 20.) határozat Jogi képviseletre vonatkozó megbízási 
szerződés jóváhagyásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Jogi képviseletre 
vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Földesi-Herpai Ügyvédi 
Irodával (8200 Veszprém, Szabadság tér 8.) kötendő, az önkormányzat 
tevékenységéhez kapcsolódó jogi feladatok és képviselet ellátására 
vonatkozó, megbízási szerződést – a határozat 1. melléklete szerint – 
elfogadja.  

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási 

szerződést aláírja. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: azonnal  
 
A megbízási szerződés aláírása megtörtént.  
 
Eplény, 2019. március 25.   
   
  Fiskál János 



 - 5 - 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019. (III. 27.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2019. (II. 20.), a 17/2019. 
(II. 20.), a 18/2019. (II. 20.), a 19/2019. (II. 20.) és a 20/2019. (II. 20.) képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2019. március 27.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


