
J E L E N T É S 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 26-i ülésére 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

66/2011.(XI.30.) Kt.  határozat 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló 

érdemi döntést előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja. 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A 2012. évi költségvetés előkészítése megkezdődött, a februári ülésre kerül beterjesztésre. 

 

67/2011.(XI.30.) Kt.  határozat 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyoszlop Község 

Önkormányzatának kistérségi mozgókönyvtári feladatellátáshoz való csatlakozása 

kapcsán szükségessé váló, a Társulási Megállapodásnak – a 7. melléklete módosítására 

vonatkozó javaslatot – az előterjesztés mellékleteként csatolt 23. számú módosítását 

jóváhagyja.  

 A feladatellátásra vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítását pedig tudomásul 

veszi. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 

aláírására, amennyiben Bakonyoszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

minősített többséggel meghozott döntésével az 1./ pontban szereplő Társulási 

Megállapodás módosítást jóváhagyja, valamint az Együttműködési megállapodásban 

foglaltakat elfogadja és ezek aláírására a polgármestert felhatalmazza, majd ezen döntést 

a Zirc Kistérség Többcélú Társulása tagjai részére eljuttatja. 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

     2./ pontban: folyamatos 

 

A határozat kivonatot megküldtük, a megállapodás aláírására még nem került sor, mivel még 

nincsen meg mindegyik önkormányzat támogató döntése. 

 

68/2011.(XI.30.) Kt.  határozat 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszentkirály Község 

Önkormányzatának kistérségi mozgókönyvtári feladatellátáshoz való csatlakozása 

kapcsán szükségessé váló, a Társulási Megállapodásnak – a 7. melléklete módosítására 

vonatkozó javaslatot – az előterjesztés mellékleteként csatolt 23. számú módosítását 

jóváhagyja.  

 A feladatellátásra vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítását pedig tudomásul 

veszi. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 

aláírására, amennyiben Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete minősített többséggel meghozott döntésével az 1./ pontban szereplő Társulási 



 2 

Megállapodás módosítást jóváhagyja, valamint az Együttműködési megállapodásban 

foglaltakat elfogadja és ezek aláírására a polgármestert felhatalmazza, majd ezen döntést 

a Zirc Kistérség Többcélú Társulása tagjai részére eljuttatja. 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

     2./ pontban: folyamatos 

 

A határozat kivonatot megküldtük, a megállapodás aláírására még nem került sor, mivel még 

nincsen meg mindegyik önkormányzat támogató döntése. 

 

69/2011.(XI.30.) Kt.  határozat 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csesznek Község 

Önkormányzatának kistérségi mozgókönyvtári feladatellátáshoz való csatlakozása 

kapcsán szükségessé váló, a Társulási Megállapodásnak – a 7. melléklete módosítására 

vonatkozó javaslatot – az előterjesztés mellékleteként csatolt 23. számú módosítását 

jóváhagyja.  

 A feladatellátásra vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítását pedig tudomásul 

veszi. 

2./  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 

aláírására, amennyiben Csesznek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

minősített többséggel meghozott döntésével az 1./ pontban szereplő Társulási 

Megállapodás módosítást jóváhagyja, valamint az Együttműködési megállapodásban 

foglaltakat elfogadja és ezek aláírására a polgármestert felhatalmazza, majd ezen döntést 

a Zirc Kistérség Többcélú Társulása tagjai részére eljuttatja. 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

     2./ pontban: folyamatos 

 

A határozat kivonatot megküldtük, a megállapodás aláírására még nem került sor, mivel még 

nincsen meg mindegyik önkormányzat támogató döntése. 

 

70/2011.(XI.30.) Kt.  határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulaffy László Általános Iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításaival - az előterjesztéssel egyezően - 

jóváhagyólag egyetért. 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat kivonatot megküldtük. 

 

73/2011.(XII.21.) Kt.  határozat 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 

2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról az Alapítvány kuratóriumi elnökét tájékoztattam. 



 3 

 

77/2011.(XII.21.) Kt.  határozat 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Zirc Kistérség Többcélú 

Társulás Tanácsa által elfogadott, a Szociális Szolgáltató Központ előterjesztésben készült 

térítési díjak felosztására vonatkozó javaslatot, mivel az megalapozatlan és a 

feladatellátásban ténylegesen fel nem merülő költségeket is tartalmaz, valamint a Tanács 

elé beterjesztett és elfogadott beszámoló adatok – a szociális feladatok közötti 

költségfelosztások tekintetében, a Munkaszervezet által szolgáltatott tényadatok szerint – 

a tényleges könyvelési adatoktól eltérőek. 

2./ A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális étkeztetés 

saját feladatellátásban történő biztosításához az előkészítő lépéseket és intézkedéseket 

megtegye.  

3./ A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt és a polgármestert, hogy a szükségessé váló 

rendelet-módosításokat a soron következő ülésre beterjesszék. 

Felelős: 1./ és 2./ pontban: Fiskál János polgármester 

              3./ pontban: Sümegi Attila aljegyző 

             Fiskál János polgármester   

Határidő: 1./ pontban: azonnal  

                2./ pontban: folyamatos 

                3./ pontban: 2012. január 31.  

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, a díjmegállapító rendelettervezet kivételével, a 

január 26-ai ülésre, a rendelettervezetek beterjesztésre kerülnek. 

 

78/2011.(XII.21.) Kt.  határozat 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szilárd Zoltán (an.: Stéber Gyöngyi, 

szül.: Zirc, 1980. január 15.) 8200 Veszprém, Diósy M. u. 2/C. 2./6. szám alatti lakos 

által, az Eplény Községi Önkormányzat tulajdonát képező, eplényi 061 hrsz-ú, 2.175 m
2
 

területű, szántó művelési ágú földrészletnek, a jelenleg ugaron lévő, művelésre alkalmas, 

1.000 m
2
 területű részére adott haszonbérleti ajánlatát elfogadja.  

2./ Az ajánlat szerint a haszonbérleti díj 1,- Ft/m
2
/év, tehát a bérelt terület éves díja 1.000,- Ft 

- azaz Egyezer forint -, amely összeget minden év október 31-ig kell haszonbérbe adó 

költségvetési számlájára befizetni, először 2012-ben. 

      A haszonbérlettel kapcsolatos minden költséget, esetleges illetéket a haszonbérlő fizet. Az 

ingatlan a szerződéskötéskor kerül birtokbaadásra. 

3./ A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert - miután a közzététel már 

megtörtént -, hogy a haszonbérleti szerződést aláírja. 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A haszonbérleti szerződés előkészítése megtörtént, azt a bérlővel, amikor legközelebb 

Eplénybe jön, aláírhatjuk.   

 

Eplény, 2012. január 11. 

 

 

                                                                                               Fiskál János 

                                                                                               polgármester 


