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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 96/2016. (XI. 23.) határozat 5. pontja a Településszerkezeti terv 
módosításáról  
 
1.  Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testülete, a 2/2006. (I. 19.) Kt. számú, 

a 65/2006. (X. 26.) Kt. számú, a 38/2007. (VI. 28.) Kt. számú, a 33/2013. (IV. 
25.) számú és a 47/2014. (V. 29.) számú határozatokkal módosított 20/2003. (V. 
8.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Eplény Község 
Településszerkezeti Tervét – a TÉR-SZER Kft. által 66/2016. törzsszám alatt 
elkészített dokumentáció és az Állami Főépítész VEB/005/03170-5/2016. számú 
egyetértő végső szakmai (záró) véleménye alapján – az előterjesztéssel 
egyezően módosítja. A hatályos T-1 belterületi Településszerkezeti tervlap a jelen 
határozat mellékletét képező 2016. XI. dátumozású, tervlap kivágatként 
dokumentált T-1M jelű módosító Településszerkezeti tervlap szerint az abban 
lehatárolt terület vonatkozásában módosul, a településszerkezeti leírás a jelen 
határozat mellékletét képező kiegészítő településszerkezeti leírással egészül ki. 

 

2.  Jelen határozattal érintett településszerkezeti tervmódosítások az elfogadást 
követő 15. 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 épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése, 
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 34. §-a 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:  2-4. pontokban: Fiskál János polgármester 
  5. pontban: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:2. pontban: 2016. december 8. 
  3. pontban: a hatálybalépést követően 
  4. pontban: 2016. december 2. 
  5. pontban: 2016. december 23. 
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 - A jegyző az elfogadott településrendezési eszközöket, egységes szerkezetbe 
foglalva, a mellékletekkel együtt, a Dokumentációs Központ részére átadta. 
 
 
2. 104/2016. (XII. 14.) határozat 2. pontja a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításának előkészítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése” című 
előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításával 
– mely a határozat 1. mellékletét képezi – egyetért. 

 
2. A képviselő-testület a rendelet módosításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének és a 
Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának ismeretében dönt. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezetvédelmi hatóság 

és a Veszprém Megyei Önkormányzat felé a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: a beérkezett vélemény és állásfoglalást követően, a 2017. 

januári képviselő-testületi ülés 
     3. pontban: azonnal  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
                     csoportvezető 
 
- A határozat 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatos előterjesztés szerepel a 2017. 
január 25-i ülés napirendjei között. 

 
 

3. 106/2016. (XII. 14.) határozat 2. pontja Eplény és Olaszfalu községek 
lakosságának háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskolaorovosi közös 
körzeteiről és székhelyéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az egészségügyi 
alapellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához előzetesen szükséges 
megállapodás elfogadása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § 
(1) bekezdésében foglalt, az egészségügyi alapellátási feladatellátások 
körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotásához 
az Olaszfalu község közigazgatási területére is kiterjedő háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és iskolaorvosi feladatellátások közös körzetének székhelyét 
Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötött megállapodás 
alapján, 8414 Olaszfalu, Major utca 2. – orvosi rendelő – székhelycímmel 
határozza meg.  
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott megállapodást – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Olaszfalu Község Önkormányzat polgármesterével a megállapodást 
aláírja. 
 

3. A képviselő-testület vállalja, hogy az 1. pont szerinti egészségügyi alapellátási 
feladatellátások körzeteit szabályozó önkormányzati rendelete megalkotása 
során a több településre kiterjedő közös körzetek székhelyét a 2. pont szerinti 
megállapodás alapján rögzíti. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. december 30.  
            3. pontban: 2017. február 28. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők: 
   
                                      Angyal Éva irodavezető, 
                                           dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó 
 
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskolaorvosi feladatellátások közös körzetének 
székhelyére vonatkozó megállapodást 2016. december 21-én, Olaszfalu Község 
Önkormányzat polgármesterével aláírtuk. 
 
 
4. 107/2016. (XII. 14.) határozat 2. pontja Eplény Községi Önkormányzat 
Képviselő - testülete 2017. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve” című előterjesztést 
és a javasolt kiegészítéssel a következő döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. I. 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. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2017. június 30. 
        2. pontban: 2016. december 23. 
 
- A munkatervet az érintteknek megküldtük. 
 

 
Eplény, 2017. január 20. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2017. (I. 25.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 96/2016. (XI. 23.) határozat 
5. pontja, a 106/2016. (XII. 14.) határozat 2. pontja, és a 107/2016. (XII. 14.) 
határozat 2. pontjára vonatkozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
A 104/2016. (XII. 14.) határozat 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatos 
előterjesztés szerepel a képviselő-testület 2017. január 25-i ülésének napirendjei 
között. 
 
 
Eplény, 2017. január 25. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


