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

 
 

1. 77/2013. (VIII. 01.) határozat 1. pontja a TÁMOP – 3.2.3. B – 12/1 – 
2013 – 0106 és  a TÁMOP – 6.1.2 – 11/1 – 2012 – 0772 jelű pályázatok 
végrehajtására vonatkozó intézkedésekről  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A TÁMOP-
3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű pályázatok 
végrehajtására vonatkozó intézkedések” című napirend előterjesztését és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága vezetője által 4 998 229,- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélt – „Közösség építés az eplényi IKSZT-ben” 
című, TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 pályázati azonosító jelű projektet a 
Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően, a szakmai tervvel 
összhangban megvalósítja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága vezetője által 9 730 000,- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélt – „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-
0772 pályázati azonosító jelű projektet a Támogatói Okiratban foglaltaknak 
megfelelően, az egészségtervvel összhangban megvalósítja. 
 

3. A képviselő-testület az 1. és 2. pontban szereplő projektek megvalósításához, 
az ütemezési lehetőségekhez mérten, az önfinanszírozás biztosítása 
érdekében, a 25 %-os előlegigénylést támogatja. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban 
szereplő projektek megvalósításához szükséges intézkedések, nyilatkozatok 
megtételére, továbbá a megállapodások, szerződések, szerződés kiegészítések 
megkötésére, valamint a projektek pénzügyi keretein belüli, a támogató által 
is támogatott átcsoportosítások kezdeményezésére, alkalmazására. 
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2014. december 31. 
   2. pontban: 2014. augusztus 31. 
   4. pontban: folyamatosan 
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- A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 pályázati azonosító jelű projektet a 
Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően, a szakmai tervvel összhangban 
megvalósítottuk. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került. Az Irányító hatóság 
lezáró határozatát és a maradék támogatás kiutalását várjuk még. 

 
 
2. 69/2014. (IX. 10.) határozat 3. pontja az Önkormányzat KEOP – 2014 – 
4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjának, vagy sikerdíjának 
kötelezettségvállalásáról  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az 
Önkormányzat KEOP-2014-4-.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjának, vagy 
sikerdíjának előzetes kötelezettségvállalásáról” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 
KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjára, vagy sikerdíjára 
maximum 2 000 E Ft összegben. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a kötelezettségvállalást a 1. 
pontban megjelölt összegben szerepelteti. 

3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási 
díjára, vagy sikerdíjára a szerződést kösse meg. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont esetében a 2015. évi költségvetés készítésének ideje 
               3. pont esetében 2014. december 31. 
 
– a KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjára vonatkozó szerződést 

a Soter-Line Oktatási Központ Kft.-vel megkötöttük, azonban a pályázatot még 
nem bírálták el. 

 
 
3. 92/2014. (XI. 26.) határozat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratának módosításáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Közös 
Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos együttműködés 2015. január 1-jét követő 
további fenntartására és a működését érintő változásokra vonatkozó döntések 
meghozatala” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala mint költségvetési szerv alapító okiratának 
módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, továbbá annak 
egységes szerkezetbe foglalását a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri dr. Mohos Gábor jegyzőt, hogy az alapító okiratot 
módosító okiratot, a módosítást jóváhagyó képviselő-testületi határozatot, és a 
közös hivatal létrehozására társult önkormányzatok képviselő-testületi, illetve 
közgyűlési határozatai alapján, az egységes szerkezetben elkészített alapító 
okiratot, küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága 
részére. 

 
Felelős:  dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2. pontban: 2014. december 19. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna, a Jegyzői Iroda vezetője  
 
 - Az egységes szerkezetben elkészített alapító okirat Magyar Államkincstár 

Veszprém Megyei Igazgatósága részére megküldésre került. 
 
 
4. 98/2014. (XII. 17.) határozat az Eplényi Gyermekekért Alapítvány alapító 
okiratának módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Gyermekekért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta:  
 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Gyermekekért 

Alapítvány alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja.  

 
1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást 

a Veszprémi Törvényszéknél nyújtsa be. 
     

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2015. január 10.  
 
- Az Alapító Okirat módosításával egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot a 

Veszprémi Törvényszékhez benyújtottuk, a bejegyző határozatot/végzést meg 
nem kaptuk kézhez. 
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5. 100/2014. (XII. 17.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosításáról 
  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának 
jóváhagyásáról” 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. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Felelős:  2. pontban: Fiskál János polgármester, 
               3. pontban: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2. pontban: 2015. január 20., 
                  3. pontban: azonnal 
 
- A Társulási Megállapodást módosító megállapodás aláírásra került, a Társulás 

Társulási Tanácsának elnökét a Képviselő-testület döntéséről tájékoztattuk. 
 
 
6. 101/2014. (XII. 17.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
   

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodás módosításának jóváhagyásáról” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 
Tanácsának elnökét a Képviselő-testület döntéséről. 

 
Felelős:  2. pontban: Fiskál János polgármester, 
               3. pontban: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2. pontban: 2015. január 20., 
                 3. pontban: azonnal 
 
- A Társulási Megállapodást módosító megállapodás aláírásra került, a Társulás 

Társulási Tanácsának elnökét a Képviselő-testület döntéséről tájékoztattuk. 
 
 
7. 103/2014. (XII. 17.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – 
testületének 2015. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és azt – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
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: 2014. december 31. 
 
- A munkatervet a Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek megküldtük. 
 
 
8. 105/2014. (XII. 17.) határozat kiegészítő megállapodás jóváhagyásáról 
Hidegkút és Tótvázsony Községek Önkormányzatának a közös 
önkormányzati hivatali feladatellátásból történő kiválásával összefüggésben 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Kiegészítő 
megállapodás jóváhagyása Hidegkút és Tótvázsony Községek Önkormányzatának a 
közös önkormányzati hivatali feladatellátásból történő kiválásával összefüggésben” 
című előterjesztést és a következő döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásával összefüggő, a határozat 1. mellékletét 
képező megállapodást jóváhagyja. 
 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

3.  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közös önkormányzati hivatal 
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létrehozására vonatkozó megállapodás módosítását küldje meg a Magyar 
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. 

 
Felelős:  2. pont tekintetében: Fiskál János polgármester, 
  3. pont tekintetében: dr. Mohos Gábor jegyző 
 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2014. december 19. 
     3. pont tekintetében: 2014. december 19. 
 
- A megállapodás aláírása megtörtént, melyet a Magyar Államkincstár Veszprém 

Megyei Igazgatóságának a hivatal megküldte. 
 

 
Eplény, 2015. január 28. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2015. (I. 28.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2013. (VIII. 1.) 
határozat 1. pontja, a 69/2014. (IX. 10.) határozat 3. pontja, a 92/2014. (XI. 26.), a 
98/2014. (XII. 17.), a 100/2014. (XII. 17.), a 101/2014. (XII. 17.), a 103/2014. 
(XII. 17.) és a 105/2014. (XII. 17.) számú képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
 
Eplény, 2015. január 28. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


