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

1. 75/2015. (XI. 25.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
vezetőjének a 2014/2015-ös 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 2014/15-ös 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 határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadta. 

 
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2014/2015-ös 

nevelési évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és 
jó minőségben teljesítette. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  3. pontban: 2015. november 30. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
       csoportvezető 
 

 
- A képviselő-testület döntéséről az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

intézményvezetőjét értesítettük. 
 

 
2. 76/2015. (XI. 25.) határozat a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatási, valamint a család- és gyermekjóléti központi feladatok 
ellátásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és gyermekjóléti 
központi feladatok ellátási módjáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és 
gyermekjóléti központi feladatok ellátását a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési 
szerv keretei között kívánja biztosítani.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről 

tájékoztassa a Társulási Tanácsot, valamint a munkaszervezeti feladatokat 
ellátó hivatal jegyzőjét.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. november 30.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna  
   irodavezető 
  
- Az érintetteknek a képviselő-testület döntését megküldtük. 
 
 

3. 77/2015. (XI. 25.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgálzatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról” 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. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a testület döntéséről. 
 
Felelős: 2. pont tekintetében Fiskál János polgármester, 
              3. pont tekintetében dr. Mohos Gábor jegyző 
 
Határidő:  2. pontot érintően: 2015. december 5. 
                    3. pontot érintően: azonnal 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető 
 

- A Társulási Megállapodást módosító megállapodást aláírtam, a képviselő-
testület döntését a Társulási Tanács elnökének megküldtük. 

 
 

4. 78/2015. (XI. 25.) határozat a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti 
Központ és Családok Átmeneti Otthona alapító okiratának módosításához 
történő hozzájárulásról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona 
alapító okiratának módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő Szolgálat, 

Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona alapító okiratának 2016. 
január 1-i hatállyal történő módosításához a költségvetési szerv közfeladatát 
érintően – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben meghatározottak szerint – hozzájárul. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a testület döntéséről. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető 
 

- A képviselő-testület döntéséről a Társulási Tanács elnökét tájékoztattuk. 
 
 

5. 79/2015. (XI. 25.) 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: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt 
biztosító Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2016/2017. tanévre vonatkozó felvételi körzetével egyetért.  

 
2. Megállapítja, hogy az Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek között halmozottan 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: 2015. november 30. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető  
 
  
- A képviselő-testület döntéséről, a Közjóléti Iroda közreműködésével, a 

Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztattuk. 
 

 
6. 80/2015. (XI. 25.) 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 2015. évi költségvetésben 
betervezett jutalmazási keretből, 945 000,- Ft, azaz Kilencszáznegyvenötezer 
forint összegű jutalomban részesíti a polgármestert a 2015. évi feladatok és a 
költségvetés sikeres végrehajtásáért, az önkormányzat és intézménye 
pályázatainak teljes körű, személyes menedzseléséért,  továbbá a helyi civil 
szervezeteknek pályázatok elkészítésében, kifizetési kérelmeinek 
összeállításában és azok sikeres lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában való 
személyes közreműködéséért, valamint a közfoglalkoztatással, a nyári 
diákmunkával és a közérdekű önkéntes tevékenységet végző diákokkal 
kapcsolatos plusz feladatok ellátásáért, 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: 2015. december 4. 
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Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 

- A jutalom számfejtése és kifizetése megtörtént. 
 
 

Eplény, 2015. december 11. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2015. ( XII. 16.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2015. (XI. 25.), a 
76/2015. (XI. 25.), a 77/2015. (XI.25.), a 78/2015. (XI. 25.), a 79/2015. (XI. 25.) és 
80/2015. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2015. december 16. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 

 


