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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 

 
1. 20/2014. (II. 27.) határozat 2. pontja Eplény Község településrendezési 
eszközei részleges módosításának kezdeményezéséről  

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

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Eplény 
településrendezési eszközeinek a módosítását az alábbiakban: 

a)  az Eplény 20 hrsz-ú, természetben Eplény, Veszprémi utca 19. szám 
alatt található ingatlanon lévő a harangkert és a két világháborúban 
elhunytak tiszteletére emelt emlékmű (kb. 60 m2 alapterületű, tujákkal 
határolt terület), az ingatlan-nyilvántartásban, önálló helyrajzi számon, 
kerülhessen feltüntetésre; 

b)  az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendeletben az építés általános szabályainál, az 
oldalhatáron álló beépítés esetén, az épület oldalhatáron álló 
homlokvonala telekhatárra történő elhelyezésére vonatkozó előírás – 
kialakult állapotokra is tekintettel – törlésre kerüljön; 

c) a jogszabályszerkesztésre és a jogszabályi változásokra vonatkozó 
előírásoknak való megfelelés érdekében – egyébként érdemi 
módosítást nem igénylő, illetve eredményező – szükséges javítások 
elvégzésre kerüljenek. 
 

2. A képviselő-testület a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b.) 
bízza meg a rendezési terv és szabályozási terv módosításához szükséges 
dokumentáció elkészítésével, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tervezésre vonatkozó megállapodást megkösse.  
 

3. A képviselő-testület a 2. pontban meghatározott költségek fedezetét, a 2014. 
évi költségvetésében, dologi költségei terhére, átcsoportosítással biztosítja. 
  

4. 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 eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat 
megtegye. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2014. március 31. 
   3. pontban: a 2014. évi költségvetés soron következő módosításakor 
   4. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig 

 
- A  tervezésre vonatkozó megállapodás megtörtént a TÉR-SZER Kft-vel, a 
módosítási tervdokumentáció elkészült és jelenleg a véleményezési eljárás van 
folyamatban. A tervezés tényleges költsége attól függ, hogy lesz-e eltérő vélemény, 
vagy hasonlóan az előző eljáráshoz, külön egyeztetés nélkül, a záróvéleményt 
egyből meg tudjuk kérni az állami főépítésztől. A költségvetés módosítására emiatt, 
várhatóan a májusi ülésen fog sor kerülni. 
 

 
2. 27/2014. (III. 27.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

 

1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
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 önkormányzati rendelet megalkotásához, mely a 
határozat 1. mellékletét képezi.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: azonnal 

          
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
- A Képviselő-testület döntéséről Veszprém Megyei Jogú Város önkormányzatának 

polgármesterét tájékoztattam. 
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3. 29/2014. (III. 27.) határozat az Eplényi  Napköziotthonos Óvoda 
élelemiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó ajánlattételi eljárás 
előkészítéséről  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó 
ajánlattételi eljárás előkészítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda – az előterjesztés 1. melléklete szerint – az 
„Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzése” 
tárgyú pályázati felhívást a két lehetséges helyi vállalkozónak, a Margit 
Vegyesboltnak (Véber Imréné 8413 Eplény, Gyöngyvirág utca 1/B.) és a 
MINI Élelmiszerüzletnek (Pejné Varga Mária 8413 Eplény, Veszprémi utca 
43.) küldje meg, és egyben felkérje őket ajánlatuk megtételére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
  
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
- A Képviselő-testület döntéséről az óvoda vezetőjét tájékoztattam.   

 
 

Eplény, 2014. április 29. 
. 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

...../2014. (….) határozata  
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2014. (II. 27.) 
határozat 2. pontja, a 27/2014. (III. 27.) és a 29/2014. (III. 27.) számú képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
 
Eplény, 2014. április 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 


