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

1. 96/2016. (XI. 23.) határozat 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, a 33/2013. (IV.
25.) számú és a 47/2014. (V. 29.) számú határozatokkal módosított 20/2003. (V.
8.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Eplény Község
Településszerkezeti Tervét – a TÉR-SZER Kft. által 66/2016. törzsszám alatt
elkészített dokumentáció és az Állami Főépítész VEB/005/03170-5/2016. számú
egyetértő végső szakmai (záró) véleménye alapján – az előterjesztéssel
egyezően módosítja. A hatályos T-1 belterületi Településszerkezeti tervlap a jelen
határozat mellékletét képező 2016. XI. dátumozású, tervlap kivágatként
dokumentált T-1M jelű módosító Településszerkezeti tervlap szerint az abban
lehatárolt terület vonatkozásában módosul, a településszerkezeti leírás a jelen
határozat mellékletét képező kiegészítő településszerkezeti leírással 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: 2-4. pontokban: Fiskál János polgármester
5. pontban: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2016. december 8.
3. pontban: a hatálybalépést követően
4. pontban: 2016. december 2.
5. pontban: 2016. december 23.
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- A jóváhagyott, és időközben hatályba lépett településrendezési eszközök az állami
főépítésznek megküldésre kerültek és a holnapon is közzé lettek téve.

2. 97/2016. (XI. 23.) határozat a kötelező felvételt biztosító általános
iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező felvételt
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2017/2018.
tanévre vonatkozó felvételi körzetével egyetért.
2. Megállapítja, hogy az Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek között hátrányos helyzetű,
általános iskolába járó gyermek nincs.
3. Felkéri az polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a
Veszprém Megyei Kormányhivatalt.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2016. november 28.
A végrehajtás előkészítéséért felelős
csoportvezető
- A képviselő-testület
megküldtük.

határozatát

a

köztisztviselő:

Veszprém

Megyei

Lőczi

Árpád

Kormányhivatalnak

3. 98/2016. (XI. 23.) határozat 2. pontja a Síaréna Kft.-vel kötött albérleti
szerződés módosítása és a korábbi módosításokkal való egységes
szerkezetbe foglalásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft.-vel
kötött albérleti szerződés módosítása és a korábbi módosításokkal való egységes
szerkezetbe foglalása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a korábbi módosításokkal
és a garanciális elemekkel kiegészített, a Síaréna Kft.-vel (8413 Eplény,
Veszprémi utca 66/A.) kötött egységes szerkezetbe foglalt albérleti
szerződéstervezetet – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal –
elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződéstervezetet
véleményezésre küldje meg a Síaréna Kft.-nek.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a
szerződéstervezettel kapcsolatosan érdemi módosító javaslat érkezik a Síaréna
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Kft.-től, úgy a szerződéstervezetet jóváhagyásra terjessze ismét a képviselőtestület elé.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az 1.
pontban hivatkozott szerződéstervezetet a Síaréna Kft. érdemi módosítás
nélkül elfogadja, úgy tegye meg az intézkedéseket annak közjegyzői okiratba
foglalására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2016. november 30.
3. pontban: módosító javaslat kézhezvételét követő képviselő-testületi
ülés
4. pontban: 2017. március 31.
- A szerződéstervezetet véleményezésre a Síaréna Kft.-nek megküldtem.

4.99/2016. (XI. 23.) határozat a Magyar Telekom Nyrt.-vel, mint a Westel
900 GSM Mobil Távközlési Rt. Jogutódjával kötött bérleti szerződés
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Telekom
Nyrt.-vel, mint a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. jogutódjával kötött bérleti
szerződés módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt.-vel
(székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), mint a Westel 900 GSM Mobil
Távközlési Rt. jogutódjával kötött bérleti szerződés 3. számú módosítását – a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
hivatkozott bérleti szerződés 3. számú módosítását aláírja, és azt a jelen
határozattal együtt, a Magyar Telekom Nyrt.-nek megküldje.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2016. november 30.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
- A bérleti szerződést aláírtam és a képviselő-testületi határozattal együtt a Magyar
Telekom Nyrt-nek megküldtem.

5.

100/2016.

(XI.

23.)

határozat

a

polgármester

jutalmazásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a
polgármester jutalmazásáról” szóló előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésben
betervezett jutalmazási keretből, háromhavi illetménynek megfelelő, bruttó 915
000,- Ft, azaz Kilencszáztizenötezer forint összegű jutalomban részesíti a
polgármestert a 2016. évi feladatok és a költségvetés végrehajtásáért, az
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önkormányzat és intézménye pályázatainak teljes körű, személyes
menedzseléséért, továbbá a helyi civil szervezeteknek pályázatok elkészítésében,
azok sikeres lebonyolításában, projektfenntartásokban, pénzügyi elszámolásban
való személyes közreműködéséért, valamint a közfoglalkoztatással, a nyári
diákmunkával és a közérdekű önkéntes tevékenységet végző diákokkal
kapcsolatos plusz feladatok ellátásáért, és az egyéb napi plusz operatív
tevékenységekért, a fentiekből fakadó többletteljesítmény elismeréseként.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő kifizetésekkel
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2016. november 28.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető
-

A polgármester jutalmának kifizetése megtörtént.

Eplény, 2016. december 7.

Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (XII. 14.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 96/2016. (XI. 23.) határozat
4. pontja, a 97/2016. (XI. 23.), a 98/2016. (XI. 23.) határozat 2. pontja, a 99/2016.
(XI. 23.) és a 100/2016. (XI. 23.) képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést tudomásul veszi.
Eplény, 2016. december 14.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

-6-

