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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 74/2020. (XII. 16.) határozat Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi 

ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Község 

Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési tervét, a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal, jóváhagyja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzatnál az éves ellenőrzési tervekben a belső 
ellenőrzési humánerőforrás kapacitás megosztása 50-50%-os arányú az 
irányító szervi ellenőrzések és az intézményi belső ellenőrzések között. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 2. pontban elfogadott 2021. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: 3. pontban: folyamatosan 2021. december 31-ig 
 
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: 
Dedicsné Bíró Jolán irodavezető 

 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént, a belső 
ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés, a zárszámadási rendelettel egyidejűleg, 
2022. április 27-i ülésen kerül beterjesztésre. 

 

 

2. 42/2021. (X. 27.) határozat az önkormányzat közigazgatási területén 
található, az Olaszfalu Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan 
tulajdonjoga átruházásának kezdeményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
önkormányzat közigazgatási területén található, a Bakony MGTSZ és az Olaszfalu 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjoga átruházásának 
kezdeményezéséről” című előterjesztést, és a következő döntést hozta: 
 

1.   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi – az 1992-es 
önállósuláskor, vélhetően figyelmetlenségből vagy tévedésből – Olaszfalu 
Község Önkormányzata (8414 OLASZFALU Váci Mihály utca 17.) tulajdonában 
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maradt Eplény külterület 177 hrsz.-ú, 381 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, közút 
megnevezésű ingatlan tulajdonjogának az átruházását. 

 
2.   A képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban hivatkozott 

ingatlannak önkormányzatok közötti – tekintettel arra, hogy az ingatlan közút, 
amely forgalomképtelen köz-, illetve törzsvagyon – térítésmentes tulajdonjog 
átruházásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2021. december 31. 
 

- A képviselő-testület határozatát Olaszfalu Község Önkormányzata 
polgármesterének személyesen adtam át. A napokban érkezett meg Olaszfalu 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2022. (I. 13.) számú 
határozata, amelyben hozzájárult a térítésmentes tulajdonjog átruházáshoz. A 
tulajdonjog átruházás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéhez szükséges 
megállapodás ügyvédi előkészítése folyamatban van. 

 

 

3. 55/2021. (XII. 15.) határozat a településkép védelméről szóló 23/2017. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A településkép 
védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozati 

javaslat 1. mellékletét képező rendelettervezetben foglaltakkal. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet küldje 
meg véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi 
Irodának, a szakhatóságoknak, és a partnerségi egyeztetés szerinti 
partnereknek. 

  
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont: 2021. december 23. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 

dr. Dancs Judit jegyző   
 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént, a rendelet 
módosítása a jelen ülés napirendjei között szerepel. 

 

 

4. 56/2021. (XII. 15.) határozata Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2022. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  

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

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

a napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak, küldje 
meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2022. december 28. 

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
Eplény, 2022. január 13.  
 
 
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (I. 26.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2020. (XII. 16.); a 
42/2021. (X. 27.); az 55/2021. (XII.15.) és az 56/2021. (XII. 15.) számú képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2022. január 26. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 


