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

1. 7/2022. (I. 26.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria 
szabályzatának felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata” című előterjesztést és a 
következő döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 

22/2016. (II. 24.) számú határozatával elfogadott Cafetéria szabályzata 1. 
melléklete helyébe, a jelen határozat 1. melléklete lép. 

2. A képviselő-testület az önkormányzat munkavállalóinak, valamint az 
önkormányzat által fenntartott és működtetett Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
közalkalmazottainak és alkalmazottainak cafetéria-juttatás éves összegét nettó 
200 000 Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezetét a 2022. évi költségvetésben 
biztosítja. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakról az 
intézmény vezetőjét tájékoztassa. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Cafetéria szabályzatban 
foglaltak végrehajtására az intézkedéseket, – a 2022. évi költségvetés 
elfogadását követően – a munkavállalók felé, tegye meg. 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a már alkalmazásban álló 
munkavállalók részére, a választásuknak megfelelően, az éves juttatások 
átutalásáról, legkésőbb 2022. június 30-ig gondoskodjon. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2022. február 4. 

  4. pontban: a 2022. évi költségvetés elfogadását követően folyamatosan  
  5. pontban: 2022. június 30. 
 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 

2. 17/2022. (II. 23.) határozat a „Tüzelőanyag pályázat 2022” című 
pályázaton való részvételről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
„Tüzelőanyag pályázat 2022” című pályázaton való részvételről” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján, szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra, pályázatot nyújt be 36 m³ mennyiségben, kemény 



lombos tűzifára, amelyhez a szükséges önerőt, összesen 45 720 Ft-ot (36 000 
Ft + áfát) és a tűzifa szállításából származó költségeket vállalja. 

2. A képviselő-testület az 1. pontban vállalt önerőt és a szállítási költséget, Eplény 
Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletébe beépítette, és a szociális célú tüzelőanyag vásárlása 
költségelőirányzatának a terhére biztosítja. Az önkormányzat vállalja, hogy a 
szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 
a szükséges intézkedések megtételére. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a szociális tűzifa igénylésére 
vonatkozóan, a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes 
feltételeit szabályozó rendelettervezetet, – a pályázati kiírásban szereplő 
feltételek figyelembevételével, – terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2022. augusztus 31. a pályázat benyújtására, illetve 
folyamatosan a pályázat lezárásáig, 
4. pontban: 2022. szeptember 30. 

 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént, a pályázat sikeres 
volt. A rendelet megalkotása a jelen ülés napirendjei között szerepel. 

 

3. 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 tulajdonjogot a 
földhivatal az önkormányzat javára bejegyezte. 

 

4. 31/2022. (VI. 29.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvodában 
biztosított gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének megállapításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvodában biztosított gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének 
megállapítása, valamint Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában 
alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjról, és az óvodában a 
nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár 
által fizetendő térítési díjról szóló 17/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 
módosítása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában biztosított 
gyermekétkeztetés 1 fő ellátottra jutó nyersanyagköltség összegét, a határozat 
1. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.   

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről tájékoztassa az óvoda vezetőjét.  

3. A jelen határozat 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg, 
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában biztosított gyermekétkeztetés 
nyersanyagköltségének megállapításáról szóló 77/2020. (XII. 29.) határozat 
hatályát veszti. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2022. július 15. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó  

 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 

5. 32/2022. (VI. 29.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához történő 
hozzájárulásról 

 
Eplény Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 



megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításához, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének.  

 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pont: 2022. június 29.  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető 

 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 

6. 33/2022. (VI. 29.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2022. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. II. félévi 

munkatervét – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a 

napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje 
meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2022. július 11. 

 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 

7. 34/2022. (VI. 29.) határozat a kötelezően elvégzendő víziközművagyon 
vagyonértékelésének aktualizálásával kapcsolatosban a „3. 11-33941-
1-001-00-13 Eplény ivóvízellátó víziközműrendszer”-re és a „63. 21-
33941-1-001-00-11 Eplény szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközműrendszer”-re vonatkozó együttműködési megállapodások 
elfogadásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelezően 
elvégzendő víziközművagyon vagyonértékelésének aktualizálásával 
kapcsolatosban a „3. 11-33941-1-001-00-13 Eplény ivóvízellátó 



víziközműrendszer”-re és a „63. 21-33941-1-001-00-11 Eplény szennyvízelvezető 
és -tisztító víziközműrendszer”-re vonatkozó együttműködési megállapodások 
elfogadása” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezően elvégzendő 

víziközművagyon vagyonértékelésének aktualizálásával kapcsolatosban a „3. 
11-33941-1-001-00-13 Eplény ivóvízellátó víziközműrendszer”-re vonatkozó 
együttműködési megállapodást – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
– jóváhagyja, továbbá 
a. a képviselő-testület nyilatkozik és egyetért azzal, hogy az ivóvízellátó 

víziközműrendszer 2022. évi használati díját a BAKONYKARSZT Zrt. kezeli; 
b. a képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ivóvízellátó víziközműrendszer 

vagyonértékelésének aktualizálásával kapcsolatosan becsült 40 E Ft + áfa 
költséget és a költségviselés 100%-os mértékét elfogadja. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezően elvégzendő 
víziközművagyon vagyonértékelésének aktualizálásával kapcsolatosban a „63. 
21-33941-1-001-00-11 Eplény szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközműrendszer”-re vonatkozó együttműködési megállapodást – a határozat 
2. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja, továbbá 
a. a képviselő-testület nyilatkozik és egyetért azzal, hogy a szennyvízelvezető 

és -tisztító víziközműrendszer 2022. évi használati díját a BAKONYKARSZT 
Zrt. kezeli; 

b. a képviselő-testület nyilatkozik, hogy a szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközműrendszer vagyonértékelésének aktualizálásával kapcsolatosan 
becsült 60 E Ft + áfa költséget és a költségviselés 100%-os mértékét 
elfogadja. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. 
melléklete szerinti együttműködési megállapodásokat aláírja, és a további 
szükséges intézkedéseket megtegye, a vagyonértékelés aktualizálása és annak 
eredményeként a számviteli nyilvántartásban való átvezetése érdekében. 

4. A felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatót 
tájékoztassa. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: az együttműködési megállapodások aláírására 2022. 
augusztus 31. illetve folyamatosan a vagyonértékelés átvezetéséig; 
  4. pontban: 2022. július 15. 

 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 

 
 
Eplény, 2022. szeptember 18.  
 
         Fiskál János 
  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (IX. 28.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2022. (I. 26.); a 17/2022. (II. 
23.); a 25/2022. (IV. 27.); a 31/2022. (VI. 29.); a 32/2022. (VI. 29.); a 33/2022. (VI. 
29.) és a 34/2022. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2022. szeptember 28. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 
 


