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

1. 14/2022. (II. 23.) határozat a 2022/2023-as nevelési év óvodai 
beíratási időpontjának meghatározásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2022/2023-as 
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022/2023-as nevelési 

évre történő óvodai beíratás időpontját 2022. május 4-én és 12-én 800-1700 
óra közötti időtartamban határozza meg. Az óvodai felvételi kérelmeket az 
intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi, átvételi kérelem 
elbírálásáról legkésőbb 2022. június 10-ig értesíti a szülőket. A döntés ellen a 
szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel 
fordulhat a fenntartóhoz. 

2. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az óvodai 
beíratás és a felvételi, átvételi kérelem elbírásának határidejét tartalmazó 
hirdetmény közzétételéről Eplény község honlapján és az önkormányzat 
hirdetőtábláján, továbbá kezdeményezze az önkormányzat fenntartásban 
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjénél a hirdetmény közzétételét 
az óvodában. 

 
Felelős:  1. pontban: Klausz Éva óvodavezető  
   2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pontban: 2022. június 10. 
   2. pontban: 2022. március 11. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 

 

2. 25/2022. (IV. 27.) határozat az Eplény 0179 hrsz.-ú ingatlan 
megvételéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Eplény 0179 hrsz.-ú ingatlan megvételéről” című előterjesztést, és a következő 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
külterület Eplény 0179 hrsz. alatt felvett, „szántó” megnevezésű 2 ha 1527 m2 
területű, 20,95 Ak értékű ingatlant, amely 1/1-ed hányadban Nagy Attila (8413 



Eplény, Veszprémi utca 68/A.) eladó kizárólagos tulajdonát képezi, 
megvásárolja.  

2. Az 1. pontban hivatkozott ingatlan vételára – az eladó korábbi, 2021-ben 
közzétett tulajdonszerzési vételárával megegyezően – 3 200 000 Ft, azaz 
Hárommillió-kettőszázezer forint. 

3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban szereplő ingatlant a mező- 
és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. 11. § (1) 
bekezdése alapján, a (2) bekezdés c) pontjával összhangban, 
településfejlesztési (vízbázis védelmi és fejlesztési) célból kívánja megszerezni. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
szereplő ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó intézkedéseket 
tegye meg, a határozat 1. melléklete szerinti adásvételi szerződést aláírja. 

5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban hivatkozott ingatlan, az 
önkormányzati tulajdonba kerüléssel egyidejűleg, korlátozottan 
forgalomképesség vagyontárgyként kerül besorolásra. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: az adásvételi szerződés aláírására 2022. május 31., illetve 

a tulajdonjog átvezetéséig folyamatosan, 
5. pontban: a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történt 
átvezetését követően azonnal. 

 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént, a tulajdonjog 
átvezetése folyamatban van, az állam elővásárlási joggal kapcsolatos lemondó 
nyilatkozatára várunk még. 

 

 

3. 27/2022. (V. 25.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Beszámoló a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a képviselő-testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztassa. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2022. május 31. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető 
 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 

 



4. 28/2022. (V. 25.) határozat az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Átfogó értékelés 
az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal, elfogadja. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
átfogó értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztályának. 

 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2022. május 31. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető, jegyzői 

főtanácsadó 
 

 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 

 

Eplény, 2022. június 19.  
 
 
 
         Fiskál János 
 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (VI.29.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2022. (II. 23.); a 25/2022. (IV. 
27.); a 27/2022. (V. 25.) és a 28/2022. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
 
Eplény, 2022. június 29. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 
 


