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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
 
1. 98/2013. (X. 31.) határozat a vízkárelhárítási terv előkészítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vízkárelhárítási 
terv előkészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vízkárelhárítási 

terv elkészítésére vonatkozó folyamatot az árajánlatok kérésével elindítja. 
 

2. A képviselő-testület a beérkező árajánlatok és a 2014. évi költségvetési, 
valamint pályázati források figyelembevételével, a 2013. december 18-i 
ülésén dönt a helyi vízkárelhárítási terv elkészíttetéséről. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi 
vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozóan, legalább három jogosult 
tervezőtől árajánlatot kérjen. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2013. december 18. 
  3. pontban: 2013. november 30. 
 
- A határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtásával kapcsolatos előterjesztés 
szerepel a Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésének napirendjei között. 
 
 
2. 102/2013. (X. 31.) határozat a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom 
támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Világ 
Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések 
meghozatala” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Életfa Kárpát-

medence Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy 
az önkormányzat a Nemzet egységének megvalósításához egy marék földet 
adományoz. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a az egy marék 
földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2013. november 30. 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént. 
 

 
3. 110/2013. (XI. 28.) határozat Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet és szabályozási terv 
módosításának kezdeményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet és 
szabályozási terv módosításának kezdeményezése” című napirend előterjesztését és 
a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Eplény 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet 
és szabályozási terv (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását az alábbiakban: 

a) az  E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az Eplény 018 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosának kérelmére a HÉSZ „VILLAMOS ENERGIA 
ELLÁTÁS” fejezet 28. §-ának felülvizsgálatát, hogy az ingatlan a 
villamosvezeték felújítását követően, a helyi adottságokra is tekintettel, 
továbbra is légvezetéken lehessen ellátni; 

b) az Eplény 088 hrsz-ú az ingatlan tulajdonosának kérelmére, a Gip - 
ipari gazdasági övezetben, az egyéb ipari gazdasági területen a 
gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és 
a személyzet számára szolgáló lakások kialakíthatók legyenek; 

c) a településen már kialakult beépítettséget, valamint az I. fokú Építési 
Hatóság előzetes szóbeli véleményét is figyelembe véve, a HÉSZ 10. § 
(2) bekezdésében szereplő, „Az új épületek főtömegének gerinciránya az 
utcavonalra merőleges legyen.” kikötés, törlésre kerüljön; 

d) a HÉSZ 12. § (3) bekezdés b) pontjában – a korábbi módosítások 
során – elírásból tévesen a Vt-1 övezetben szereplő 20 hrsz-ú ingatlan, 
amely a szabályozási terv szerint Vt-2 övezetbe tartozik, helyesen a (4) 
bekezdésbe kerüljön beillesztésre; 

e) az Eplény 20 hrsz-ú, természetben Eplény, Veszprémi utca 19. szám 
alatt található ingatlanon lévő a harangkert és a két világháborúban 
elhunytak tiszteletére emelt emlékmű (kb. 60 m2 alapterületű, tujákkal 
határolt terület), az ingatlan-nyilvántartásban, önálló helyrajzi számon, 
kerülhessen feltüntetésre; 

f) az Eplény 270 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelmére, a 
településszerkezeti terv és a szabályozási terv ellentmondásának 
feloldásaként, a Búzavirág utcában lévő Eplény 268, 270, 291 és 293 
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helyrajzi számú ingatlanokra megjelölt sarokletörések a szabályozási 
terven korrigálásra kerüljenek. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
felsorolt módosításokra vonatkozóan tervezési árajánlatot kérjen. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezési árajánlat alapján, 
a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 1. pont szerinti módosítás 
költségeinek fedezetére vonatkozó javaslatot, az esetleges költségviselővel és 
a tervezővel kötendő településrendezési szerződés tervezetre is kiterjedően, a 
soron következő ülésre terjessze be. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. és 3. pontban: 2013. december 18. 
 
- A tervezési ajánlatot megkértem, a határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtásával 
kapcsolatos előterjesztés szerepel a Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésének 
napirendjei között. 
   

 
4. 112/2013. (XI. 27.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosításáról  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását – amely szerint 
Papkeszi Községi Önkormányzat a Társulásból kiválik – elfogadja, és a társulási 
megállapodás rendelkezéseinek változását az előterjesztés 1. mellékletének 
megfelelően 2014. január 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási 

Tanács elnökének küldje meg. 
 

3. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást 
módosító megállapodás, és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2013. december 10. 
      3. pontban: a társult önkormányzatok támogató döntését követően 

azonnal 
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A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
Lőczi Árpád csoportvezető 
 

- A határozatot a Társulási Tanács elnökének megküldtük 
 
 

5. 113/2013. (XI. 28.) határozat a központi orvosi ügyelet ellátására kötött 
feladatátvállalási szerződés módosításával kapcsolatos szándék - 
nyilatkozatról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
központi orvosi ügyelet ellátására kötött feladat-átvállalási szerződés módosításával kapcsolatos 
szándék-nyilatkozatról” című előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy abban az esetben is Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának közreműködésével kívánja biztosítani a központi orvosi 
ügyeleti ellátást, ha ezt a feladatot Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata – közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – külső 
szolgáltatóval láttatja el a Veszprém, Kórház u. 1. szám alatt, a kórházi 
sürgősségi osztály mellett.  

 
2. Az Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával 2005. december 15-én kötött feladat-átvállalási szerződés 
3., 4., és 5. pontja módosításra kerüljön az 1. pontban foglaltaknak 
megfelelően az új szolgáltatóval történt szerződéskötést követően.  

    
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat 

megküldésével tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterét.  
 

Felelős: Fiskál János polgármester   
Határidő:  3. pontnál 2013. december 10.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető  
 
- A határozatot Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterének megküldtük.  

 
 

Eplény, 2013. december 18. 
 
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 
 

...../2013.(….) határozata  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete a 98/2013. (X. 31.), a 
102/2013. (X. 31.), a 110/2013. (XI. 28.), a 112/2013. (XI. 28.) és a 113/2013. (XI. 
28.) számú képviselő - testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2013. december 18. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


