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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 14/2018. (II. 21.) határozat az önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” 
című előterjesztést és az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról az alábbi döntést 
hozta: 

Eplény Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
29/A. §, a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
szerinti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó összegét az 1. 
mellékletében foglaltak alapján állapítja meg és fogadja el. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet elfogadása 
  
 - A 2018. évi költségvetési rendelettel egy napirenden belül elfogadásra került a 

14/2018. (II. 21.) határozat, amelynek 1. mellékletét módosítani szükséges. Az 
erre vonatkozó előterjesztés a jelen ülés napirendjei között szerepel. 

 
2. 15/2018. (II.21.) határozat a 2018/2019-es nevelési év óvodai beíratási 
időpontjának meghatározásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2018/2019-es 
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselő-testület a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2018. május 2-án és 3-án 800-1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 

2. Az óvodai felvételi kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a 
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2018. május 24-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy hirdetmény közzétételéről – 
Eplény község honlapjára való feltöltéssel és az önkormányzat hirdetőtábláján 
történő kifüggesztésével – az óvodai beiratkozás rendjére, a felvételről szóló 
döntésre és a jogorvoslat benyújtásának határidejére vonatkozóan, 
gondoskodjon.  
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Felelős:  2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő  
  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2018. május 24. 
     3. pontban: 2018. március 23. 
 
-  A hirdetmény közzététele a honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel megtörtént.  
 
3. 16/2018. (II. 21.) határozat az Eplényi Napközotthonos Óvoda felvételi 
körzetének megállapításáról a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapítása a 2018/2019-es nevelési 
évre vonatkozóan” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a 
2018/2019-es nevelési évre Eplény község közigazgatási területére kiterjedően 
határozza meg. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 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: 2018. március 9. 
 
-  A képviselő-testület határozatát az óvodavezetőnek megküldtük, az óvoda 

felvételi körzetének közzététele az önkormányzat honlapján megtörtént.  
 
4. 17/2018. (II. 21.) határozat Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprém Kistérségi Többcélú Társulása 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához történő 
hozzájárulásról 

 
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: 
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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 döntésről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét 
tájékoztattuk.   

 
5. 18/2018. (II. 21.) határozat Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (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 döntésről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét 
tájékoztattuk. 
 
6. 20/2018. (II.21.) határozat a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi 
rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című 
pályázaton való részvételről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a VP6-
19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek 
támogatása című pályázaton való részvételről” című előterjesztést és a következő 
döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az "A 
BAKONYÉRT" Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit 
szervezetek és egyházak, önkormányzatok és önkormányzati társulások 
valamint mikrovállalkozások támogatását szolgáló, a „Bakonyi rendezvények, 
képzések, hálózati tevékenységek támogatása” érdekében, VP6-19.2.1.-1-815-
17 kódszámú felhívásra, „XVII. Eplényi Vigasságok falunap” címmel, pályázatot 
nyújt be. 
 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban hivatkozott pályázati 
felhívás alapján, a maximálisan igényelhető 500 000 Ft támogatás és a 75%-os 
támogatási intenzitás figyelembevételével, a sikeres pályázat megvalósításához, 
a szükséges önerő a 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 

3.  A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott – hagyományőrző, közösségépítő 
és minden korosztályt érintő, 2018. augusztus 11-én megrendezésre kerülő – 
nyitott rendezvénye koncertblokkjának a támogatására nyújtja be a pályázatát. 
  

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a pályázati kiírás feltételei 
szerint – a pályázatot nyújtsa be, sikeres pályázat esetén, a támogató okiratnak 
megfelelően, a rendezvény lebonyolítására és elszámolására intézkedjen. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2018. március 6. 
 2. pontban: azonnal 
 3. pontban: 2018. március 6. 
 4. pontban: 2018. március 6., illetve folyamatosan a projektzárásig. 
 
- A „Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása” 

érdekében, VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú felhívásra, „XVII. Eplényi Vigasságok 
falunap” címmel, a pályázatot határidőben benyújtottam. 

 
 

Eplény, 2018. március 23.  
 
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2018. (III. 28.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2018. (II. 21.), a 
15/2018. (II. 21.), a 16/2018. (II. 21.), a 17/2018. (II. 21.), a 18/2018. (II.21.) és a 
20/2018. (II. 21.) képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2018. március 28. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


