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

 
1. 23/2015. (III. 25.) határozat 1. pontja Eplény Községi 

Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi 
Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét a határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint elfogadja. 
Amennyiben az év folyamán közbeszerzési igény merül fel, a közbeszerzési terv 
módosításáról döntést kell hozni. 
 
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2015. évi közbeszerzési tervet 
a honlapon tegye közzé. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2015. december 31-ig 
                 2. pontban: 2015. március 31. 
 
-   2015. évben közbeszerzési igény nem merült fel, ezért a közbeszerzési tervet nem 
kellett módosítani. 
 

 
2. 85/2015. (XII. 16.) határozat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítás előkészítéséről  

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

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért „VHK” Nonprofit 
Kft. (8200 Veszprém, Kistó u. 8.) által tervezett házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetésével és annak előkészítésében együttműködik a 
közszolgáltatóval. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott 

közszolgáltatás tervezett bevezetése miatt, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását, 
a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre, elfogadásra, terjessze be. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: folyamatos 
        2. pontban: 2015. január 27. 
 
-  A rendelet módosításával kapcsolatos napirend szerepel a 2016. január 27-i ülés 

anyagai között. 
 
 
3. 87/2015. (XII. 16.) határozat Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
Üzemeltetési szerződés kiegészítés II. elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény ivóvízellátó 

víziközmű-rendszer Üzemeltetési szerződés kiegészítés II. elfogadása” című 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Üzemeltetési szerződés 

kiegészítés II. megállapodást, az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal, elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Üzemeltetési 
szerződés kiegészítés II. megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: azonnal 
 
 
 - Az Üzemeltetési szerződés kiegészítés II. megállapodás aláírása megtörtént, a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEFFO_2015/2877-3(2015) 
ügyszámon, a 143/2016. számú határozatával a vagyonkezelési szerződés 
kiegészítését már jóvá is hagyta. 

 
 

4. 88/2015. (XII. 16.) határozat 3. pontja Eplény község ivóvízellátó 
víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére vonatkozó határozat 
visszavonásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 

ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére vonatkozó határozat 

visszavonása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a víziközmű szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvényben, a víziközművek vagyonértékelésére 
vonatkozó határidő 2019. december 31-ére történő módosítása miatt – az 
Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelésének az 
elvégeztetésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó 3/2015. (I. 
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28.) határozatát, valamint az üzemeltető BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zrt.-nek adott megbízást, ezennel visszavonja.  
 

2. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jogszabályban meghatározott 
határidőre történő vagyonértékelés elvégeztetését, a továbbiakban is, a 
tulajdonos önkormányzatokkal és az üzemeltető BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zrt.-vel együttműködve – egységes közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően – kívánja végrehajtani. 

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

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse a határozat 
megküldésével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 
meghatározott vagyonértékelési határidőig 
            3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
              csoportvezető 
 
- A képviselő-testület határozatát a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nek 
megküldtük. 
     
 
5. 89/2015. (XII. 16.) határozat 3. pontja Eplény község szennyvízelvezető 
és – tisztító víziközmű – rendszerének a vagyonértékelésére vonatkozó 
határozat visszavonásáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére 

vonatkozó határozat visszavonása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a víziközmű szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvényben, a víziközművek vagyonértékelésére 
vonatkozó határidő 2019. december 31-ére történő módosítása miatt – az 
Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 
vagyonértékelésének az elvégeztetésére és a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására vonatkozó 4/2015. (I. 28.) határozatát, valamint az üzemeltető 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nek adott megbízást, ezennel 
visszavonja.  
 

2. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jogszabályban meghatározott 
határidőre történő vagyonértékelés elvégeztetését, a továbbiakban is, a 
tulajdonos önkormányzatokkal és az üzemeltető BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zrt.-vel együttműködve kívánja végrehajtani. 
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3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse a határozat 
megküldésével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 
meghatározott vagyonértékelési határidőig 
            3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
       csoportvezető 
 
- A képviselő-testület határozatát a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nek 
megküldtük. 
 
 
6. 90/2015. (XII. 16.) határozat 3. pontja a vagyonkezelési díj 
elszámolásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a 

vagyonkezelési díj elszámolásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nél, mint az önkormányzat víziközmű 
vagyonát üzemeltetőnél képződött vagyonkezelési (használati) díjat 2016. 
január 1-jét követően a társaságnál hagyja. 

 

2. Az 1. pontban szereplő használati díjat a társaság köteles a gördülő fejlesztési 
terv forrásai között szerepeltetni és az önkormányzattal, mint ellátásért 
felelőssel történt előzetes egyeztetést követően, az önkormányzat tulajdonát 
képező, de a társaság üzemeltetésébe/vagyonkezelésében lévő, víziközmű 
fejlesztésre fordítani. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse a határozat 
megküldésével. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a felhasználás ellenőrzésére folyamatosan 
            3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
              csoportvezető 
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- A képviselő-testület határozatát a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nek 
megküldtük. 
 
 
7. 91/2015. (XII. 16.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – 
testületének 2016. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. I. 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: 1. pontban: 2016. június 30. 
        2. pontban: 2015. december 21. 
 
 
- A munkatervet az érintetteknek megküldtük. 
 

 
 

Eplény, 2016. január 18. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (I. 27.) határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2015. (III. 25.), a 
85/2015. (XII. 16.), a 87/2015. (XII. 16.), a 88/2015. (XII. 16.) határozat 3. pontja, 
a 89/2015. (XII. 16.) határozat 3. pontja, a 90/2015. (XII. 16.) határozat 3. pontja, 
és a 91/2015. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2016. január 27. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


