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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 25/2019. (III. 27.) határozat Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi 
közbeszerzési tervéről  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi 
Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 

összesített közbeszerzési tervét a határozat 1. mellékletében meghatározottak 
szerint elfogadja. Amennyiben az év folyamán új közbeszerzési igény merülne 
fel, a közbeszerzési terv módosításáról döntést kell hozni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi közbeszerzési 

tervnek – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – közzétételéről gondoskodjon. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2019. december 31-ig 
                 2. pontban: 2019. március 31. 
   
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Harsányi István 
csoportvezető 
 
2. pont: A közzététel határidőben megtörtént.  
 
2. 28/2019. (III. 27.) határozat az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet 
feladat-átvállalásáról szóló megállapodások módosításáról  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az egészségügyi 
alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló megállapodás módosítása” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az egészségügyi 
alapellátás központi háziorvosi ügyeletének ellátására Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával megkötött feladatátvállalási szerződés módosítását, a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

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

aláírja. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2019. április 15. 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető 
 
2. pont: A megállapodás aláírása határidőben megtörtént.  
 
3. 30/2019. (III. 27.) határozat a Helyi Választási Bizottságba tag és póttag 
megválasztásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Helyi Választási 
Bizottságba tag és póttag megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – lemondás miatt, a Helyi 
Választási Bizottságban (a továbbiakban: HVB) megüresedet tagsági helyre – a 
HVB tagjává megválasztja: 
Lukács István 8413 Eplény, Ámos-hegyi vasútsor 6. szám alatti lakost.  
 

 2. A képviselő-testület a HVB póttagjává választja:  
a) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése 

szerint megüresedett póttagsági helyre 1. póttagnak:  
Pongrácz Attiláné 8413 Eplény, Búzavirág u. 42. szám alatti lakost; 

b) lemondás miatt megüresedett póttagsági helyre 2. póttagnak:  
Bartalis Edit 8413 Eplény, Búzavirág u. 35. szám alatti lakost. 

 
3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a most megválasztott tag és 

póttagok eskütételéről gondoskodjon. 
 

Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: azonnal, de legkésőbb 2019. április 1-ig 
 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
2. pont: Az eskütétel azonnal megtörtént.  
 
4. 31/2019. (III. 27.) határozat Eplény község településrendezési eszközei 
módosításának kezdeményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község 
településrendezési eszközei módosításának a kezdeményezése” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Eplény Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását az alábbiakban: 
a HÉSZ és a belterületi szabályozási terv átdolgozásával a 236/1, 238 és 239/2 
hrsz. alatti ingatlanokat magába foglaló Vt-2 övezet helyett egy új, Vt-4 jelű 
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építési övezet létrehozását a csatlakozó lakóterület beépítésének 
figyelembevételével, de minimális méretű, illetve 0,0 m előkert és szabadon álló 
beépítési mód előírásával és belterületi szabályozási tervlapon a módosított 
építési övezeti előírások átvezetésével.  
 

2. A képviselő-testület a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b.) bízza 
meg a HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével 350 000,- 
Ft + áfa – egyeztető eljárás szükségessége estén további 30 000,- Ft + áfa – 
ajánlati áron, és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre 
vonatkozó megállapodást, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, 
megkösse. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően, az 
egyszerűsített eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket és 
nyilatkozatokat megtegye. 
 

4. Az Anti Tabak Bt. kérelmezővel előzetesen egyeztetve, az egyszerűsített eljárás 
keretében lefolytatható HÉSZ módosítás költségeit, teljes egészében, a 
kérelmező viseli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Anti Tabak Bt. (8413 
Eplény, Veszprémi utca 118.) kérelmezővel a költségviselésre vonatkozó 
megállapodást megkösse. 
 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi 
költségvetés soron következő módosításakor – a határozat 4. pontjának 
figyelembevételével, – a határozat 2. pontjában szereplő tervezési költség 
előirányzatának mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalra, ugyanazon 
összeggel történő beépítésére. 
  

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig, 

2. pontban: a 4. pontban szereplő megállapodás aláírását követően 
azonnal, 

        3. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig, 
     4. pontban: azonnal, 

  5. pontban: az előirányzatok átvezetése a soron következő költségvetés 
módosítása. 

 
4. pont: A megállapodás megkötése megtörtént. 
5. pont: A költségvetés módosítása a jelen ülés napirendjei között szerepel. 
 
5. 32/2019. (III. 27.) határozat a Honvédelmi Minisztériummal 93/497-
1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról 
szóló, a 12/2019. (I. 30.) határozattal módosított, 80/2018. (XII. 12.) 
határozata 1. mellékletének módosításáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének, a Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. 
(555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról szóló, a 12/2019. (I. 
30.) határozattal módosított, 80/2018. (XII. 12.) határozata 1. mellékletének 
módosítása” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Honvédelmi Minisztériummal 
93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról szóló, 
a 12/2019. (I. 30.) határozattal módosított, 80/2018. (XII. 12.) határozata 1. 
mellékletének helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal, illetve az aláírásra a Honvédelmi Minisztérium által aláírt és 

megküldött egységes szerkezetű bérleti szerződés kézhezvételét követően 
azonnal 

 
A Honvédelmi Minisztérium által megküldött bérleti szerződés aláírása minden érintett 
részéről megtörtént, a 6 eredeti példányt szétosztásra visszaküldtem, amelyet 2019. 
április 12-én kézhez vettek.  
 
 
Eplény, 2019. április 18.   
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019. (IV. 24.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2019. (III. 27.), a 
28/2019. (III. 27.), a 30/2019. (III. 27.), a 31/2019. (III. 27.) és a 32/2019. (III. 27.) 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2019. április 24.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


