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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 74/2016. (V. 29.) határozat 1. pontja Eplény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 34/2016. (III. 23.) határozattal módosított 
81/2015. (XI. 25.) határozatában foglalt, a Nordica Skiarena Kft-vel kötött 
albérleti szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 34/2016. (III. 23.) határozattal módosított 
81/2015. (XI. 25.) határozatában foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti 
szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztása” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2015. (XI. 25.) 
határozatát módosító 34/2016. (III. 23.) számú határozatának a 2. és a 3. 
pontjában meghatározott határidőt 2016. november 30-ra módosítja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Skiarena Kft. képviselőjét 
tájékoztassa a döntésről. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pontban: 34/2016. (III. 23.) számú határozat 2. és 3. pontja 

végrehajtására 2016. november 30. 
               2. pontban: 2016. július 15. 
 
 
-  A határozat 1. pontjának végrehajtásával kapcsolatos előterjesztés szerepel a 

képviselő-testület 2016. november 23-i ülésének napirendjei között. 
 
 
2. 90/2016. (X. 26.) határozat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításának 
előkészítéséről 

  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezése” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításával – mely a határozat 1. mellékletét képezi – egyetért. 
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2. A képviselő-testület a rendelet módosításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének és a 
Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának ismeretében dönt. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezetvédelmi hatóság 
és a Veszprém Megyei Önkormányzat felé a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: a beérkezett vélemény és állásfoglalást követően, a 

novemberi képviselő-testületi ülés 
     3. pontban: azonnal  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
    csoportvezető 
 
 - A határozat végrehajtásával kapcsolatos előterjesztés szerepel a november 23-i 
ülés napirendjei között. 
 
3. 91/2016. (X. 26.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
vezetőjének a 2015/2016-os 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 2015/2016-os nevelési 
évről” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó 
beszámolóját, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, elfogadta. 

 
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2015/2016-os 

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: Fiskál János polgármester 
Határidő:  3. pontban: 2016. november 5. 
 
- A képviselő-testület döntéséről az óvoda vezetéjét értesítettük. 
 
4. 92/2016. (X. 26.) határozat 1. pontja az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti rendeletalkotással kapcsolatos 
állásfoglalás kéréséről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti rendeletalkotással kapcsolatos 
állásfoglalás kérése a Veszprém Megyei Kormányhivataltól” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kérje ki a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
állásfoglalását a következő kérdésekben: 

 
a) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében meghatározott rendeletalkotási kötelezettség során a 
rendeletalkotási folyamatban milyen sorrendiséget kell betartani, 
különös figyelemmel arra, hogy Eplény és Olaszfalu községek a 
háziorvosi alapellátás esetében közös körzetet alkotnak? 

 
b) Először a települési önkormányzatok a körzetközpontot illetően 

megállapodás elfogadásáról döntenek, majd a rendelettervezet 
előkészítését követően kikérik az országos módszertani intézet 
véleményét, legvégül ugyanazon tartalommal külön-külön megalkotják 
az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletüket? 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy az 1. pontban 
meghatározott kérdések tisztázását követő képviselő-testületi ülésen, 
számoljon be a Veszprém Megyei Kormányhivatal állásfoglalásáról, és 
amennyiben szükséges, készítse elő a döntéshozatalhoz az előterjesztést. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2016. október 28. 
  2. pontban: a Veszprém Megyei Kormányhivatal állásfoglalásának 

kézhezvételét követő képviselő-testületi ülés 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
    csoportvezető 
 
- A képviselő-testület határozatát a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak 

megküldtük. A Kormányhivatal időközben szakmai körlevelet adott ki, továbbá 
külön is megküldte is szakmai véleményét, amely alapján megkezdjük a 
megállapodások és a rendelettervezet előkészítését.  

 
 
Eplény, 2016. november 17. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2016. (XI. 23.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2016. (X. 26.) és a 
92/2016. (X. 26.) képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
A 74/2016. (V. 29.) határozat 1. pontjának, és a 90/2016. (X. 26.) határozat 
végrehajtásával kapcsolatos előterjesztés szerepel a 2016. november 23-i ülés 
napirendjei között. 
 
 
Eplény, 2016. november 23. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


