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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 32/2017. (III. 29.) határozat Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, a 
településképi rendelet előkészítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 
a településképi rendelet előkészítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján 
elkészíti a településképi arculati kézikönyvet, majd megalkotja a településképi 
rendeletet, a településképi véleményezési és a településképi bejelentési 
eljárások helyi jogintézményének megteremtése érdekében. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3/2014. (I. 15.) határozattal 

elfogadott Eplény község településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak felülvizsgálatát készítse elő és 
elfogadásra terjessze be a képviselő-testületnek.  

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. §-a alapján tegye meg a településképi 
arculati kézikönyv elkészíttetése érdekében szükséges intézkedéseket. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó végrehajtási 

rendeleteknek megfelelően, intézkedjen a településképi rendelet 
megalkotásának, valamint az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. 
(XI. 11.) önkormányzati rendeletnek a településképi követelményeket 
tartalmazó rendelkezéseit hatályon kívül helyező rendeletnek az előkészítésére. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  1. pontban: 2017. szeptember30. 
                 2. pontban: 2017. április 26. 
  3. pontban: 2017. július 15. 
  4. pontban: 2017. szeptember 30. 
 
- A késedelmes hatósági adatszolgáltatás miatt a tervezett ütemben nem lehetet a 
véleményezési eljárást lefolytatni, így előre láthatólag október végén tudjuk az 
arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet megalkotni. Egy törvényjavaslat 
szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületének legkésőbb 2017. december 31. 
napjáig kellene megalkotnia, illetve módosítania a településképi rendeletét. 
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2. 50/2017. (IV. 26.) határozat a XVI. Eplényi Vigasságok előkészítéséről 
 

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

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy 2017. augusztus 12-én megrendezésre kerülő XVI. Eplényi Vigasságok 
nyitott falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2017. évi 
költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletben biztosítja. 

 
2.  A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő előzetes programtervet és az 1. 

melléklet szerinti „Részletes játékleírás és pontozási szabályzat”-ot jóváhagyja. 
 
3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy öt település csapatát a 

nemes versengésre és az egész napos vigasságra meghívjon. 
  
 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény 

lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére, a 2017. évi 
költségvetésben már jóváhagyott keretösszeg figyelembevételével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: 2017. augusztus 12. 
                 3. pont esetében: 2017. június 30.  
            4. pont esetében: folyamatosan a program lezárásáig 
 
 
-Az 57/2017. (V. 24.) határozat szabályozta a nyitott falunapi rendezvény végleges 
programját.    

 
 

3. 57/2017. (V. 24.) határozat a XVI. Eplényi Vigasságok programjának 
elfogadásáról 

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

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 12-én 

megrendezésre kerülő XVI. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény 
programját, a határozat 1. melléklete szerint, – az 50/2017. (IV. 26.) számú 
határozatával összhangban – elfogadja. 

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

programjainak sikeres szervezéséhez és lebonyolításához szükséges további 
intézkedések megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont esetében: 2017. augusztus 12. 
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-  A rendezvényt sikeresen megtartottuk. 
 
4. 64/2017. (VI. 28.) határozat 2. pontja a polgármester jutalmazásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása és döntés a polgármester jutalmazásáról” szóló előterjesztést és 
a következő döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján – a 2017. évi költségvetésben betervezett jutalmazási keretből, hat havi 
illetménynek megfelelő, bruttó 2 428 200,- Ft, azaz Kettőmillió-
négyszázhuszonnyolcezer-kettőszáz forint összegű jutalomban részesíti a 
polgármestert – Eplény község önállóvá válásától kezdődően, az 1992. február 1-
jei helyhatósági választástól folyamatosan – immár 25 éves polgármesteri 
tisztségének betöltése alkalmából. Ezen jutalmazással is elismerve a 
polgármesternek Eplény község önállóságáért, a település folyamatos fejlődésért 
végzett, időt és energiát nem kímélő áldozatos munkáját. A polgármester ezen 
eltelt 25 év alatt felelősséggel, sikeresen irányította, vezényelte az éves 
költségvetések végrehajtását, biztosítva az önkormányzat stabil működését. A 
kötelező alapfeladatai ellátása mellett, az önkormányzat és intézménye 
pályázatainak teljes körű, személyes menedzselését is elvégezte, miközben 
önállóan is számtalan sikeres pályázatot írt.  
Mindig segített a helyi civil szervezeteknek pályázatok felkutatásában és 
elkészítésében, azok sikeres lebonyolításában, projektfenntartásokban, pénzügyi 
elszámolásokban is személyesen működött közre.  

A polgármester mindig a település érdekeit maximálisan szem előtt tartva 
képviselte Eplény község érdekeit a különböző szervezetekben, társulásokban, 
fórumokon.  

Évek óta végzi a közfoglalkoztatással, a nyári diákmunkával és a közérdekű 
önkéntes tevékenységet végző diákokkal kapcsolatos plusz feladatokat is. 
Mindezeket az alap-, kiegészítő- és önként vállalt feladatokat, a 25 éven 
keresztül, külön helyi hivatali apparátus vagy segítő személyzet nélkül végezte el. 

A 25 évből 16 éven keresztül – az akkori főállása mellett – társadalmi 
megbízatásban, a munkaidején felül és az éves szabadsága terhére végezte a 
munkáját. 
Összességében a 25 évnyi polgármesteri szolgálatával jelentősen hozzájárult a 
település infrastrukturális és turisztikai fejlődéséhez, továbbá a község 
növekedéséhez, a működőképes, felújított intézmények kialakításához, 
fenntartásához és a jelenlegi arculatának kialakításához.  

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott jutalom 
2017. július 10-ig történő kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 

Határidő: 2. pontban: 2017. július 10. 
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Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 

- A jutalom kifizetése megtörtént. 
 
5. 65/2017. (VI. 28.) határozat 3. pontja a felnőtt háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ügyelet és a védőnői ellátás feladatainak átvállalásáról 
szóló megállapodások jóváhagyásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az egészségügyi 
alapellátás feladatátvállalási szerződéseinek egységes szerkezetbe foglalása” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatátvállalási megállapodások 
egységes szerkezetbe foglalását a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátás feladatának átvállalásáról, a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatátvállalási megállapodás 
egységes szerkezetbe foglalását a védőnői ellátás (anya,- gyermek- és 
csecsemővédelem) feladatának átvállalásáról, a határozat 2. melléklete szerinti 
tartalommal. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával a – határozat 1. és 2. melléklete szerinti – 
megállapodásokat aláírja. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont: 2017. július 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető, 
dr. Bölöniné dr. Deák Piroska szociális és egészségügyi ügyintéző 
 
- A megállapodások aláírása megtörtént. 
 
6. 66/2017. (VI. 28.) határozat Eplény község helyi esélyegyenlőségi 
programjának a felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község 
helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013. (VI. 27.) számú 
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-
testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt 
áttekintésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek 
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teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés közzétételével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2017. július 15. 
 
- A képviselő-testület határozatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak 
megküldtük. 
 
7. 67/2017. (VI. 28.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási megállapodásának módosításáról, továbbá Egyesített Szociális 
Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulásról 

  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az  

„A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 
módosítása 

B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 
alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás”  

című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítását a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 

3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának 
módosításához a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal hozzájárul. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a testület döntéséről. 
 
Felelős:  2. pont tekintetében Fiskál János polgármester, 
                   4. pont tekintetében dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:  2. pontot érintően: 2017. július 5. 
                   4. pontot érintően: 2017. június 29. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
- A társulási megállapodást módosító megállapodás aláírása megtörtént, a társulási 
tanács elnökét a testület döntéséről tájékoztattuk. 
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8. 68/2017. (VI. 28.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
vezetőjének 2016/2017-es nevelési évről készített átfogó beszámolójáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzat fenntartásában 
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről 
szóló – átfogó beszámolója a 2016/2017–es nevelési évről” című előterjesztést 
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 
tevékenységről készített átfogó beszámolóját, a határozati javaslat 1. 
melléklete szerinti tartalommal, elfogadta. 

 
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2016/2017-es 

nevelési évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és 
jó minőségben teljesítette. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az 

óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: 3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2017. július 10. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
csoportvezető 
 
– A testület döntéséről az óvoda vezetőjét tájékoztattuk. 

  
9. 69/2017. (VI. 28.) határozat az önkormányzat fenntartásában működő 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2017/2018. nevelési évre készített, 
a határozat 1. mellékletét képező munkatervben foglaltakkal. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat megküldésével, 

értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2017. július 7. 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
csoportvezető 
 
- A testület döntéséről az óvoda vezetőjét tájékoztattuk. 
 
10. 70/2017. (VI. 28.) határozat a központi orvosi ügyelet 2016. évi 
működési tapasztalatairól 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2016. 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. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2017. július 1. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:          Lőczi Árpád 

       csoportvezető 
 

- A testület döntéséről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterét 
tájékoztattuk. 
 

 
11. 71/2017. (VI. 28.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2017. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 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: 2017. július 7. 
 
- A testület döntését az érintetteknek megküdtük. 
 
12. 72/2017. (VI. 28.) határozat az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a 
szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források 
gördülő elszámolásának jóváhagyásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az ivóvíz-
szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó 
fejlesztési források gördülő elszámolásának jóváhagyása” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz-szolgáltatáshoz, 
valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források 
gördülő elszámolását a BAKONYKARSZT Zrt.-vel történt egyeztetések alapján, a 
1996-2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan – a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal –, valamint a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően – a 
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2016. december 31-i állapotnak 
megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt. felé követelésként kimutatott nettó 
vagyonkezelési díjak összege az 1. pontban hivatkozott fejlesztési forrásokba 
kerüljön beszámításra. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat 
megküldésével, tájékoztassa a BAKONYKARSZT Zrt.-t.  
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal 
elfogadott fejlesztési források nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan 
a további szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2017. június 30. 
        3. pontban: azonnal 
        4. pontban: folyamatosan   
  
A 4. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota   
                       irodavezető 
 
- A döntésről a BAKONYKARSZT Zrt.-t tájkoztattuk, a fejlesztési források 
nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan szükséges intézkedések még 
folyamatban vannak. 
 
13. 73/2017. (VI. 28.) határozat a Bakonykarszt Zrt. és Eplény Községi 
Önkormányzat közötti, az Eplény szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-
rendszerre vonatkozó, vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Bakonykarszt Zrt. 
és Eplény Községi Önkormányzat közötti, az Eplény szennyvízelvezető és –tisztító 
víziközmű-rendszerre vonatkozó, vagyonkezelési szerződés módosítása” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. és 
Eplény Községi Önkormányzat közötti, az Eplény szennyvízelvezető és –
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tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó, vagyonkezelési szerződés 
módosítását – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a  határozat 

megküldésével, tájékoztassa a Bakonykarszt Zrt.-t.  
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2017. július 15. 
        3. pontban: 2017. szeptember 15.   

 
- A döntésről, a  határozat megküldésével, a Bakonykarszt Zrt.-t tájékoztattuk, a 

módosított vagyonkezelési szerződés aláírása még folyamatban van. 
 
 
Eplény, 2017. szeptember 18. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2017. (IX. 27.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2017. (III. 29.), az 
50/2017. (IV. 26.), az 57/2017. (V. 24.), a 64/2017. (VI. 28.) határozat 2. pontja, a 
65/2017. (VI. 28.) határozat 3. pontja, a 66/2017. (VI. 28.), a 67/2017. (VI. 28.), a 
68/2017. (VI. 28.), a 69/2017. (VI. 28.), a 70/2017. (VI. 28.), a 71/2017. (VI. 28.), a 
72/2017. (VI. 28.) és a 73/2017. (VI. 28.) képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2017. szeptember 27. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


