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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 39/2018. (V. 30.) határozat a XVII. Eplényi Vigasságok programjának 
elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVII. Eplényi 
Vigasságok programjának elfogadása” című napirend előterjesztését és a következő 
döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 26/2018. (III. 28.) 

határozatában foglaltaknak megfelelően – megerősíti azon szándékát, hogy 
2018. augusztus 11-én megrendezésre kerülő XVII. Eplényi Vigasságok nyitott 
falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2018. évi 
költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendeletben biztosítja. 

 
2.  A képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti programtervet 

elfogadja. 
 
3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2. pontban hivatkozott 

programtervnek megfelelően, – a helyi civilszervezetek együttműködésével, – a 
XVII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény programjának 
megvalósítása érdekében, a további intézkedéseket megtegye. 

  
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pont esetében: 2018. augusztus 11. 
 3. pont esetében: 2018. augusztus 11., illetve folyamatosan a program 
 lezárásáig 
 
– 1. pont, illetve 3. pont: a rendezvény megvalósult, a fedezet biztosításra került.  
 

 
2. 40/2018. (V. 30.) határozat a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi 
rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című 
pályázaton való részvételről szóló 20/2018. (II. 21.) számú határozata 
kiegészítéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú 
Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című 
pályázaton való részvételről szóló 20/2018. (II. 21.) határozatát az alábbi 5. ponttal 
egészíti ki: 
 
„5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a határozat 1. és 3. pontjában 
meghatározott XVII. Eplényi Vigasságok falunap nyitott rendezvénye 
koncertblokkjának a megvalósítási helyszíne 8413 Eplény, Veszprémi utca 68. 
(helyrajzi száma: Eplény 97) közösségi tér szabadtéri színpada. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 5. pontban: 2018. augusztus 11.” 
 
– A megvalósítás helyszíne a szabadtéri színpad volt, a rendezvény megvalósult, a 
pályázat elbírálása még folyamatban van. 
 
3. 44/2018. (VI. 27.) 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 
 

 

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 tájékoztatás azonnal megtörtént.  
 
4. 45/2018. (VI. 27.) 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 
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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 végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető 
 
– A tájékoztatás azonnal megtörtént.  
 
 
5. 46/2018. (VI. 27.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2018. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. II. félévi 
munkatervét – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a 

napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje 
meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2018. július 9. 
 
– A végleges munkaterv határidőre megküldésre került.  
 
 
Eplény, 2018. szeptember 19.  
 
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (IX. 26.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2018. (V. 30.), a 
40/2018. (V. 30.), a 44/2018. (VI. 27.), a 45/2018. (VI. 27.) és a 46/2018. (VI. 27.) 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2018. szeptember 26. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


