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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
 
1. 12/2014. (I. 30.) határozat 2. pontja az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
intézményben a 2014/2015-ös nevelési évre, az óvodai beíratás időpontjának 
meghatározásáról  
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda intézményben a 2014/2015-ös nevelési évre, az óvodai 
beíratás időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda intézményben a 2014/2015-ös nevelési évre 
történő óvodai beíratás időpontját 2014. május 14-én és 15-én, 8 – 17 óra 
közötti időtartamban határozza meg. 

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

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2014. május 30-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 

 
3.  A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos 

hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon 

gondoskodjon arról, hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való 
döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről hirdetmény jelenjen meg.  

 
Felelős:  2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő  
  4. pontban: Fiskál János polgármester 
 
Határidő:  2. pontban: 2014. május 30. 
        4. pontban: 2014. március 14. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- Az óvodai beíratás az előírásoknak megfelelően rendben megtörtént. 
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2. 33/2014. (V. 5.) határozat az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Átfogó 
értékelés az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 

évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló átfogó 
értékelést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadta.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Haráridő: 2. pontban: 2014. május 31. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- Az értékelést a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéből készült kivonattal 

együtt megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának.  

 
 
3. 43/2014. (V. 15.) 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 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 
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Határidő: 2014. május 30. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A Képviselő-testület határozatát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
polgármesterének megküldtük. 

 
 

4. 44/2014. (V. 15.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 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 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 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 Családsegítő 
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 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: 2014. május 30. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A Képviselő-testület határozatát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
polgármesterének megküldtük.   

 
 

5. 47/2014. (V. 29.) határozat 2. és 4. pontja a Településszerkezeti terv 
módosításáról 
 
1.  Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testülete, a 2/2006. (I. 19.) Kt. 

számú, a 65/2006. (X. 26.) Kt. számú, a 38/2007. (VI. 28.) Kt. számú és a 
33/2013. (IV. 25.) számú határozatokkal módosított 20/2003. (V. 8.) számú 
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képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Eplény Község Településszerkezeti 
Tervét – a TÉR-SZER Kft. által elkészített dokumentáció és az Állami 
Főépítész FED/01/335-4/2014. számú egyetértő záró véleménye alapján – az 
előterjesztéssel egyezően elfogadja, illetve módosítja. A T-1 belterületi 
Településszerkezeti tervlap a T-1M Településszerkezeti tervlap részlettel, mit 
fedvénytervvel egészül ki. 

 
2.  Jelen határozattal érintett településszerkezeti tervmódosítások az elfogadást 

követő 15. napon lépnek hatályba.  
 
3. A jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Eplény Község 

Településszerkezeti Tervét, a már folyamatban lévő ügyek esetében is 
alkalmazni kell. 

 
4.  A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése, 
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 34. §-a szerint szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
5.  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati döntést követő 

30 napon belül az elfogadott településrendezési eszközöket, egységes 
szerkezetbe foglalva, a mellékletekkel együtt, a Dokumentációs Központ 
részére adja át, illetve küldje meg. 

 
Felelős:  1. - 4. pontokban: Fiskál János polgármester 
  5. pontban: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:2. pontban: 2014. június 12. 
  3. pontban: a hatálybalépést követően 
  4. pontban: 2014. június 6.  
  5. pontban: 2014. június 28. 
 
- Eplény Község Településszerkezeti Terve 2014. június 12-én hatályba lépett.  
A módosított településrendezési eszközök az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése, továbbá a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 34. §-a szerint 
megküldére kerültek. 
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6. 49/2014. (V. 29.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
2013. évi tevékenységéről  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás elnökét 
tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2014. június 2. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
 
- A Képviselő-testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztattuk. 

 
 

7. 50/2014. (V. 29.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi tevékenységéről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás elnökét 
tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2014. június 2. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
 
- A Képviselő-testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztattuk. 

 
 

8. 51/2014. (V. 29.) határozat a központi orvosi ügyelet 2013. évi működési 
tapasztalatairól 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2013. 
évi működési tapasztalatairól szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa. 
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Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2014. június 2. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
 
- A Képviselő-testület döntéséről Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának polgármesterét tájékoztattuk. 
 
 

Eplény, 2014. június 25. 
. 

 
  Fiskál János 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2014. (….) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2014. (I. 29.) 
határozat 2. pontja, a 33/2014. (V. 5.), a 43/2014. (V. 15.), a 44/2014. (V.15.), a 
47/2014. (V. 29.) határozat 2. és 4. pontja, a 49/2014. (V. 29.) az 50/2014. (V. 29.) 
és az 51/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2014. június 25. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


