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Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi jelentést
adom:
1. 24/2013. (III. 28.) határozat Eplény Napköziotthonos Óvoda intézményben az óvodai
beiratkozás idejének a meghatározásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Napköziotthonos Óvoda
intézményben a 2013/2014-es nevelési évre az óvodai beiratkozás idejét az oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a határozat
mellékletét képező felhívást módosítva 2013. május 15. napjában határozza meg. A hirdetmény
további rendelkezései változatlanok maradnak.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az óvoda vezetőjét
tájékoztassa.
Határidő: 2013. április 2.
Felelős: Fiskál János polgármester
–

Az óvoda vezetőjének tájékoztatása, a hirdetmény közzététele, valamint az óvodai
beiratkozás is rendben megtörtént.

2. 27/2013. (III. 28.) határozat az Önkormányzat közérdekű önkéntes tevékenység fogadó
szervezetként történő bejelentéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat közérdekű
önkéntes tevékenység fogadó szervezetként történő bejelentéséről” szóló előterjesztését, és az
alábbi döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkéntesek
foglalkoztatása céljából a fogadó szervezet nyilvánossága és az önkéntesek védelme érdekében
a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
nyilvántartásba az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági területek, külterületek
művelése, karbantartása; téli hónapokban hó-, és síkosság mentesítése, közterületek
fenntartása, köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása, továbbá az önkormányzat
intézményeiben, különösen az IKSZT-ben közérdekű adminisztratív és tájékoztatási
tevékenységi kör adattartalommal, mint fogadó szervezet nyilvántartásba kerüljön. A
foglalkoztatással járó költségek fedezete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésben, a város
és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok előirányzat sorában rendelkezésre állnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vételhez és a
foglalkoztatással járó feladatok elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2013. április 5., a nyilvántartásba vétel kezdeményezésére, majd folyamatos
–

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztály 22277-1/2013/ESELY
számú határozatával, 2013. április 30-án, nyilvántartásba vette az önkormányzatunkat.

3. 28/2013. (III. 28.) határozat Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer
beszerzésére vonatkozó pályázati felhívásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplény, Napköziotthonos Óvoda
élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” tárgyú pályázati felhívást a két lehetséges helyi
vállalkozónak, a Margit Vegyesboltnak (Véber Imréné 8413 Eplény, Gyöngyvirág utca 1/B.) és
a MINI Élelmiszerüzletnek (Pejné Varga Mária 8413 Eplény, Veszprémi utca 43.) küldi meg,
és egyben felkéri őket ajánlatuk megtételére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező
pályázati dokumentumokat az ajánlattevőknek küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2013. április 2.
–

A pályázati felhívást határidőben eljuttattuk a két üzletvezetőnek, amelyre egy érvényes
ajánlat érkezett a MINI Élelmiszerüzlettől.

4. 29/2013. (III. 28.) határozat haszonbérleti szerződések módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2008. (XI.13.) Kt. számú határozata
alapján a 0212 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanra, továbbá a 78/2011. (XII.21.) Kt. számú
határozata alapján a 061 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanra, Szilárd Zoltán 8200 Veszprém,
Dióssy M. u. 2/C., 2/6. alatti lakossal megkötött haszonbérleti szerződéseket, közös
megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják:
„9./ A haszonbérleti szerződés időtartama: a jelen szerződés, az aláírást követő 10. év
szeptember 30-án jár le.
10./ A 9./ pontban meghatározott időtartamon belül a haszonbérleti jogviszonyt 6 hónap
felmondási idővel a gazdasági év végére (szeptember 30.), bármely szerződő fél indokolás
nélkül, kizárólag írásban felmondhatja.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződések módosításának
aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
–

A haszonbérleti szerződés módosítását aláírtuk.

5. 33/2013. (IV. 25.) határozat a településszerkezeti terv módosításáról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2006. (I.19.) Kt. számú, a 65/2006.
(X.26.) Kt. számú és a 38/2007. (VI.28.) Kt. számú határozatokkal módosított 20/2003. (V.8.)
számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Eplény Község Településszerkezeti Tervét –
a TÉR-SZER Kft. által elkészített dokumentáció és az Állami Főépítész FED01/77-6/2013. és
FED01/134-6/2013. számú egyetértő záró véleménye alapján – az előterjesztéssel egyezően
elfogadja, illetve módosítja.
2. Jelen határozattal érintett településszerkezeti tervmódosítások az elfogadást követő 30.
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 Étv. 9. § (8) bekezdése 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:

1. - 4. pontokban: Fiskál János polgármester
5. pontban: Dr. Mohos Gábor jegyző

Határidő: 1. pontban: azonnal
2. pontban: 2013. május 24.
3. pontban: a hatálybalépést követően
4. pontban: 2013. május 3.
5. pontban: 2013. május 24.
–

A településrendezési eszközöknek, az Étv. 9. § (8) bekezdése szerint, az Állami
Főépítésznek történő megküldése, továbbá a honlapon való közzététele megtörtént. A
Dokumentációs Központ részére, az elfogadott településrendezési eszközöket egységes
szerkezetbe foglalva, a mellékletekkel együtt átadtuk.

6. 34/2013. (IV. 25.) határozat „Eplény, Napközi otthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer
beszerzésére” vonatkozó pályázat eredményhirdetéséről
1. / Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplény, Napközi otthonos
Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” tárgyú, a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó
pályázati felhívási eljárás eredményeként, mint érvényes ajánlattevőt, a MINI Élelmiszerüzletet
(Pejné Varga Mária 8413 Eplény, Veszprémi utca 43.), az ajánlatban megjelölt egységárakkal,
hirdeti ki nyertesként.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval, a MINI
Élelmiszerüzlettel, a 2014. április 30-ig terjedő időszakra a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal a beszerzési szerződést megkösse.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ pontban: 2013. április 30.
– A beszerzésre vonatkozó megállapodást aláírtuk, az ellátás zavartalanul működik.
7. 35/2013. (IV. 25.) határozat a Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel
kapcsolatos vagyonelszámolás kezdeményezéséről
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel összefüggő vagyonelszámolásra
vonatkozóan a Társulás 2012. évi zárszámadó közgyűlését követően, egyeztető tárgyalást
kezdeményezzen és azon az önkormányzat érdekeit képviselje.

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Zirci Kistérség Települési Önkormányzatainak
Többcélú Társulási Megállapodása XI. fejezete alapján, igényt tart a kilépő tag részére járó
vagyonhányad pénzbeli ellenértékére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyonelszámoló tárgyalásról a soron
következő rendes ülésen számoljon be és azon, vagy azt követő ülésén terjessze a
Képviselő-testület elé a Társulással a vagyonelszámolásról kötendő megállapodás tervezetét.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2013. május 17.
2. pontban: azonnal
3. pontban: 2013. május 29.
–

A határozatban foglaltaknak megfelelően, Ottó Péter Zirc Város Polgármesterével, mint a
társulás elnökével felvettem a kapcsolatot, aki elmondta, hogy csak júniusban, a soron
következő társulási ülésen tudják jóváhagyni a vagyonelszámolásra vonatkozó
megállapodást. Egyelőre az egyeztető tárgyalások folynak.
A jelen ülés 3. napirendi pontjára előterjesztés készült a tárggyal kapcsolatban.

8. 37/2013. (IV. 25.) határozat likvid hitel felvételéről
1.

Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, működési célra 2500 eFt
összegű, rulirozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2013. május 1. – 2013. szeptember 30-i
időtartamra az OTP Nyrt-től.

2.

Eplény Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti
költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

3.

Eplény Községi Önkormányzat a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re engedményezi az
átengedett gépjárműadóból és helyi adókból származó bevételeket.

4.

Eplény Községi Önkormányzat inkasszójogot biztosít az OTP Bank Nyrt-nél vezetett
költségvetési számlájára.

5.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
hitelszerződés, az engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós
felhatalmazás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2013. április 30.

A végrehajtásért felelős köztisztviselő
Scher Ágota irodavezető
–

A hitelszerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat az OTP Bank Nyrt. részére
áprilisban megküldtük. A megállapodás aláírására azonban csak május végén kerül sor,
mivel a likvidhitelre a költségvetés végrehajtása szempontjából még nem volt szükség. Ezzel
a hitel költségeit kívántuk csökkenteni.

HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2013.(….) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2013. (III. 28.), a 27/2013. (III.
28.), a 28/2013. (III. 28.), a 29/2013. (III. 28.), a 33/2013. (IV. 25.), a 34/2013. (IV. 25.), a
35/2013. (IV. 25.) határozat 1 – 2. pontja és a 37/2013. (IV. 25.) számú képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
A 35/2013. (IV. 25.) számú határozat 3. pontjának végrehajtásával kapcsolatos előterjesztés
szerepel a napirendek között.
Eplény, 2013. május 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

